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หัวขอที่ 1
การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานนวัตกรรม
นวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม โดยนวัตกรรมเกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมาผนวกกับความสามารถในการบริ หาร
จัดการ ดวยกระบวนการสงเสริม พัฒนาองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับพนักงานภายในองคการ
เภสั ช กรรมได รับ รูข อ มู ล ข า วสาร สามารถประมวลผลความรู ในด า นต า งๆ และนํ า มาประยุ ก ต ใช ในการ
ดําเนินงานเพื่อสรางใหเกิดเปนสิ่งใหมและตอยอดเปนนวัตกรรมในดานตางๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในองคกร
สงผลตอการสรางคุณคาใหแกองคกร เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองความตองการดาน
สาธารณสุขของประเทศ การมีนวัตกรรมในองคกรเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาองคกรเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและสรางความยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว (Sustainable)
แนวทางการดําเนินงานดานนวัตกรรม ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานนวัตกรรม และนํามา
วิเคราะหและแยกแยะเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวางแผนแมบทดาน
การจัดการความรูและนวัตกรรม ดังนี้
1. การวิเคราะหปจจัยภายนอก เปนการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคเกี่ยวของกับการดําเนินงานดาน
การจัดการความรูและนวัตกรรมขององคกร เชน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของคูแขงขันในตลาด เทคโนโลยี
ความตองการ ความคาดหวังของลูกคาและตลาด รวมทั้งโอกาสดานการตลาด
 โอกาส หมายถึง ป จ จั ย และสถานการณ ภายนอกที่ เ อื้ อ อํ า นวยให การทํ า งานขององค ก รบรรลุ
วัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร
 อุ ปสรรค หมายถึ ง ป จจั ยและสถานการณ ภายนอกที่ ขัด ขวางการทํ า งานขององค กรไม ใ ห บ รรลุ
วัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร
2. การวิเคราะหปจจัยภายใน เปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกร เชน ความพรอมของ
บุคลากรในองคกร ความสามารถของผูบริหาร และทรัพยากรอื่นๆ ในกระบวนการสรางคุณคาขององคกร
(Value Creation Process)
 จุ ด แข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่ เป นบวก ซึ่ งองค กรนํ ามาใช เป น
ประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกรทําได
 จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถ
นํามาใชเปนประโยชน ในการทํางานเพื่อบรรลุ วัตถุป ระสงค หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่
องคกรทําไดไมดี
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1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
กรอบการวิเคราะหสภาพการวิเคราะหแวดลอมภายนอก ประกอบดวย นโยบายภาครัฐ Statement
of Direction (SOD) สถานการณและแนวโนมดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST Analysis)
การวิเคราะห จุดบอด (Blind Spot) หรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย และการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับคูแขงหรือคูเทียบ (Benchmark) ดังนี้
1.1 นโยบายภาครั ฐ โดยการนํ าขอมู ล ขาวสารที่ เกี่ย วกับ นโยบายภาครัฐ ในระดั บ ประเทศ เช น
นโยบายการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมจากคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของการดําเนินงานหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ขององคกร
1.2 Statement of Direction (SOD) โดยการนํ าขอมู ล ที่ กระทรวงการคลั งในฐานะกระทรวงเจ า
สังกัดไดกําหนดแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions) ที่ใชเปนแนวทางในการกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจและชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจควรใหความสําคัญและเรงดําเนินการ ตลอดจนใชเปนแนวทางใน
การกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อนํามาใชเปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร ซึ่งแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐในแตละปมี 3 ระดับ
ดังนี้
o แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
o แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรม
o แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
1.3 การวิเคราะห สถานการณและแนวโนมดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST
Analysis) แบงออกไดเปน 2 สวนหลัก คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาค ประกอบดวย สถานการณ
เศรษฐกิจโลก สถานการณเศรษฐกิจไทย ปจจัยทางการเมืองและสิ่งแวดลอมทางกฎหมายและกฎระเบียบ และ
ปจจัยดานสังคม และการวิเคราะหธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขององคกร ซึ่งมีกรอบการวิเคราะหที่สําคัญ ดังนี้
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ภาวะเศรษฐกิจโลก
สถานการณที่สําคัญใน
ขณะนั้นๆ เชน ภาวะโลก
รอน โรคระบาด

สถานการณโลก

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ

สถานการณเศรษฐกิจ
ไทย
วิเคราะหสภาพแวดลอม
มหภาค

ภาวะการตลาด
เสถียรภาพทางการเมือง
นโยบายและกฎระเบียบ
การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางประชากร

ปจจัยทางการเมือง
และสิ่งแวดลอมทาง
กฎหมายและ
กฎระเบียบ

ประเด็น
สําคัญ และ
ผลกระทบ
ตอองคกร

ปจจัยดานสังคม

สภาพสังคม
โครงสรางธุรกิจ
พฤติกรรมการแขงขัน
วิเคราะหธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมองคกร

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานกํากับดูแล

1.4 การวิเคราะหส ภาวะการแขง ขันในอุ ตสาหกรรม (Five Forces Analysis) จะชวยใหเขา ใจถึ ง
โครงสราง แนวโนมหลัก และแรงกระทําตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรในอุตสาหกรรม
หรือตลาดเปาหมาย ชวยใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและคูแขง เห็นภาพแนวโนม
และภัยคุกคามในอุตสาหกรรม และทราบวาอุตสาหกรรมกําลังจะโตขึ้นหรือถดถอยลง มีรายละเอียดในการ
วิเคราะห ดังนี้

7

1. อํานาจตอรองจากผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร
o จํานวนผูขายหรือวัต ถุ ดิบ ที่ มี อยู ถามีผูขายน อยราย อํานาจต อรองของผู ขายจะสูง และมี
อิทธิพลเหนือผูซื้อทั้งในดานราคา คุณภาพ และเงื่อนไขการซื้อขายอื่นๆ
o ระดับการรวมตัวกันของผูขายวัตถุดิบ ถาผูขายรวมตัวกันไดอํานาจการตอรองก็จะสูง
o จํานวนวัตถุดิบหรือแหลงวัตถุดิบที่มี ถาวัตถุดิบมีนอย อํานาจตอรองจะสูง
o ความแตกตางและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถาวัตถุดิบมีความแตกตางกันมาก อํานาจตอรอง
ผูขายจะสูง
2. อํานาจตอรองจากผูซื้อสินคา
o ปริมาณการซื้อ ถาผูซื้อทําการสั่งซื้อในปริมาณที่มาก ยอมมีอํานาจการตอรองสูง
o ขอมูลตางๆ ที่ลูกคาไดรับเกี่ยวกับสินคาและผูขาย ถาลูกคามีขอมูลมากก็ตอรองไดมาก
o ความจงรักภักดีตอตราสินคา
o ความยากงายในการรวมตัวกันของกลุมผูซื้อ ถาลูกคารวมตัวกันงายก็มีอํานาจตอรองสูง
o ความสามารถของผูซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปสูธุรกิจตนน้ํา (Backward Integration) ถา
ลูกคาสามารถผลิตสินคาไดดวยตนเอง อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะสูง
o ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชสินคาของคนอื่น (Switching Costs) หรือใชสินคาของคูแขงแล ว
ลูกคาตองมีตนทุนในการเปลี่ยนสูง อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะต่ํา
3. ขอจํากัดการเขาสูอุตสาหกรรมของผูแขงขันรายใหม
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o เงินลงทุน (Capital Requirements) ถาตองลงทุนสูง ก็จะเปนอุปสรรคตอรายใหม และหาก
เปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงก็อาจทําใหผูที่จะเขามาแขงขันรายใหมไมกลาตัดสินใจเขามา
ลงทุน เพราะตองเสี่ยงตอการดําเนินงานที่ไมคุมทุนหรือขาดทุน
o การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) เนื่องจากผูที่เขามาทําธุรกิจใหมต อง
พบแรงกดดันในเรื่องการประหยัดตนทุนการผลิตในปริมาณที่มากเพื่อสามารถแขงขันกับ
คูแขงรายเดิมที่มีความไดเปรียบทุกดาน
o ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงไปใชสินคาอื่น (Switching Cost) การนําเสนอสินคา
ใหกับลูกคาโดยที่ตองแขงขันกับผูผลิตรายเดิมที่มีอยู เนื่องจากลูกคาไมตองการที่จะหันไปใช
สินคาอื่นที่ไมคุนเคยหรือไมตองการเสียเงินเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอยา งอั น
เนื่ องมาจากสิ นคาที่ ผลิ ต ใหม มีลั กษณะการใช งานไม เหมื อนกัน ทํ าให ลูกคาไมส นใจที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนมาใชสินคาตัวใหมทําใหธุรกิจรายใหมอาจจะตองใชเงินลงทุนมากกวาเดิมในการ
ชักจูงใหลูกคาหันมาซื้อสินคาของตนเอง
o การเขาถึงชองทางการจําหนาย (Access to Distribution Channels) คูแขงรายใหมจะตอง
ใชความพยายามที่จะเขาไปแทรกแซงชองทางการจัดจําหนายโดยชักจูงหรือใหขอเสนอที่
ดีกวา
o นโยบายของรัฐบาล ถารัฐบาลไมมีนโยบายสงเสริม หรือมีขอหามสัมปทาน เชน สัมปทาน
คลื่นความถี่โทรศัพทเคลื่อนที่และทีวีดิจิตอลในประเทศไทย เปนตน
o ความเสี ย เปรีย บด า นต น ทุ น (Cost Disadvantages) ในการดํ า เนิ น งาน ธุ รกิ จใหม อ าจมี
ตนทุนการดําเนินงานที่สูง เชน การลงทุนดานการวิจัยหรือความรูตางๆ รวมทั้งประสบการณ
ทางดานการทํางานและการดําเนินงานสายงานธุรกิจนั้นๆ ซึ่งมีปจจัยนี้มากก็จะยิ่งเปนผลดี
กับผูประกอบการรายเดิม
4. แรงผลักดันจากสินคาอื่นๆ ซึ่งสามารถใชทดแทนกันได
o ระดับการทดแทน เปนการทดแทนไดมากหรือทดแทนไดนอยแคไหน เชน เครื่องปรับอากาศ
กับพัดลม
o ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคาปจจุบันไปสูการใชสินคาทดแทน
o ระดับราคาสินคาทดแทนและคุณสมบัติใชงานของสินคาทดแทน
5. การแขงขันระหวางคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน
o จํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรม หากมีจํานวนมากหรือมีขีดความสามารถที่พอๆ กันยอม
สงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรง บางกรณีที่แมจะมีจํานวนผูประกอบการนอยรายและแตละ
รายมีสัดสวนการครองตลาดใกลเคียงกันก็อาจสงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรงไดเชนกัน
o กําลังการผลิตสวนเกิน หากอุตสาหกรรมใดมีการใชตนทุนคงที่สูงจะมีความจําเปนต องคง
ขนาดของการใชอัตรากําลังการผลิตไวสูงอยูตลอดเวลา เพื่อใหตนทุนตอหนวยคุมคาที่จะผลิต
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เมื่อความตองการ (Demand) ลดแตผูประกอบการไมสามารถลดระดับปริมาณการผลิตลง
มาไดอาจทําใหเกินภาวะสินคาลดตลาด (Over Supply)
o อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถาอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแขงขันจะไมรุนแรงมาก
นัก ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตราที่สูงก็ยิ่งสามารถดูดซับ เอาการแขงขันที่รุนแรงไปได
เทานั้น
o ความผูกพันในตราสินคา (Brand Loyalty) ความแตกตางของสินคาและบริการ ยิ่งสินคาที่มี
ความแตกตางกันมาก การแขงขันจะนอยลง ทําใหเกิดความผูกพันในตราสินคานั้นๆ
1.5 การวิเคราะหจุดบอด (Blind Spot) หรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการวิเคราะห
ป จ จั ย ที่ ม าจากมุ ม องมองของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ สํ า คัญ ขององค ก ร ซึ่ ง เป น มุ ม มองที่ ต องการให องค ก ร
เปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับปรุง โดยอาจเปนมุมมองที่องคกรไมเคยคาดคิด ไมเคยคํานึงถึง หรือไมเคยไดรับ
ขอมูลมากอน ซึ่งการจะไดรับขอมูลดังกลาวสามารถดําเนินการโดยการสัมภาษณ และสอบถามขอมูลจากผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมตางๆ สามารถประมวลเปนจุดบอดจากผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ โดยขอมูลจุดบอดที่สรุป
จะนําไปเปนขอมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงานขององคกร (SWOT Analysis) และ
ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenges) ตอไป
1.6 การเปรีย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานกับ คู แ ข ง หรื อ คู เ ที ย บ (Benchmark) เปน การนํ า ผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญมาเปรียบเทียบกับองคกรที่มีรูปแบบทางธุรกิจคลายหรือใกลเคียงกัน (Peer Group) เพื่อ
นําไปใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดใน 4 ระดับ ดังนี้
o การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ (Strategic Benchmark) โดยการนําตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกรมาใชในการเปรียบเทียบกับองคกรที่มีรูปแบบทางธุรกิจ
คลายหรือใกลเคียงกัน
o การเปรีย บเทีย บผลการดํา เนิน งาน (Performance Benchmark) โดยการนํา ตัวชี้ วัด และ
เปาหมายของการดําเนินงานดานการเงิน ดานการตลาด ดานกระบวนการทางธุรกิจ และ
ดานการบริหารองคกรมาใชในการเปรียบเทียบ
o การเปรียบเทียบกระบวนการ (Process Benchmark) โดยการนําตัวชี้วัดและเปาหมายจาก
การวัดผลของปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ
ที่ตองการ (Outcome) ของกระบวนการที่สําคัญขององคกรกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
เพื่อนําไปสูการวิเคราะหหาปจจัยความสําเร็จของกระบวนการของคูเทียบ (Critical Success
Factors) และนํามาปรับใชในการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญขององคกร
o การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ (Product Benchmark) โดยการนําตัวชี้วัดและเปาหมายจาก
การวัดผลผลิตภัณฑในดานตางๆ เชน ผลตอบแทน รายได ความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพ
ตนทุนในการผลิต เพื่อนํามาวิเคราะหหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อการแขงขัน
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
กรอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่สําคัญ ประกอบดวย การวิเคราะหผลประกอบการที่ผาน
มา (Past Performance Analysis) และการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จที่สะทอนถึงความยั่งยืนขององคกรใน
ระยะยาว มีหัวขอดังตอไปนี้
2.1 การวิเคราะห ผ ลประกอบการที่ ผ านมา (Past Performance Analysis) การวิ เคราะห ผ ลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรทั้งในดานการเงิน ดานการตลาด ดานกระบวนการทางธุรกิจ และดานการบริหาร
องคกร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
o เพื่อติดตามความกาวหนาและประเมินความสําเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพรอมการรายงานผลตอผูมีสวนเกี่ยวของ
o เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมายและกลยุทธ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ ย นแผนปฏิ บัติ ง านในป ถัด ไปให มี ความเหมาะสมกับสถานการณ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวอยางประเด็นในการวิเคราะหผลประกอบการที่ผานมา มีดังนี้
o อั ตราส วนทางการเงิ น ที่สํ าคั ญ ได แก คากําไรเชิ ง เศรษฐศาสตร (Economic Profit; EP)
ประสิ ท ธิ ภาพการใชสิ นทรั พย (Return Asset Turnover; ROA) ความสามารถในการทํ า
กําไรและการบริหารตนทุน เชน อัตรากําไรสุทธิ อัตรากําไรขั้นตน สัดสวนคาใชจายในการ
บริหารตอรายไดรวม
o ขนาดตลาด (Market Size) และสวนแบงตลาดขององคกร (Market Share) ทั้งในภาพรวม
และรายกลุมลูกคา (Customer Segment)
o ยอดขายและปริ มาณการขายจํ า แนกตามมุ ม มองด านต า งๆ (Sales Performance) เช น
ประเภทผลิตภัณฑ ชองทางหรือพื้นที่
o การวิเคราะหตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning)
o ความสําเร็จและการเติบโตของผลิตภัณฑใหม/กลุมลูกคาใหม/ชองทางการขายใหม
o ผลประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของลูกคาและผูบริโภค
o การสรางความสัมพันธและกระบวนการสื่อสารการตลาด
o ผลการดํ า เนิ นงานของห ว งโซ อุ ปทาน (Supply Chain) ประกอบด ว ย ต น ทุ นของห ว งโซ
อุ ปทาน ผลการดํ าเนิน งานด านวัต ถุ ดิบ หรือบรรจุ ภัณ ฑ ผลการดํ าเนิ นงานด านผลิ ต เช น
ประสิทธิภาพเครื่องจักร การสูญเสียจากกระบวนการผลิต ระดับสินคาคงคลัง และการซอม
บํารุงและบริหารอะไหล
o ผลการดําเนินงานของระบบสนับสนุน ประกอบดวย การวิเคราะหดานทรัพยากรบุคคล เชน
จํานวนบุคลากร ผลิตภาพบุคลากร โครงสรางบุคลากรแยกตามระดับบุคลากรหรือหนวยงาน
หรืออายุงานหรื ออายุบุคลากรหรื อระดับการศึกษา บุคลากรที่จะเกษี ยณในอนาคต การ
บริหารจัดการองคความรู (KM) ผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร และ
11

การวิเคราะหกระบวนการสนับสนุนอื่น เชน ประสิทธิภาพการจัดหาและบริหารพัสดุคงคลัง
ความคืบหนาโครงการหรือแผนการดําเนินงานที่สําคัญ
o ความคืบหนาแผนปฏิบัติการที่สําคัญ
2.2 การวิเคราะหปจจัยความสําเร็จที่สะทอนถึงความยั่งยืนขององคกรในระยะยาว โดยการนําปจจัย
ของตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) มาวิเคราะหผลการดําเนินงานและผลกระทบที่มีตอ
ปจจัยในแตละดานเพื่อการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการรองรับได
อยางถูกตอง ซึ่งปจจัยของตําแหนงทางยุทธศาสตรประกอบดวย
o ลั กษณะธุ รกิ จ (Business Model) การรั ก ษาธุ รกิ จ เดิ ม และขยายสูธุ รกิ จ ใหม โ ดยการนํ า
ความสามารถหลักขององคกร (Core Competency) มาใชประโยชน
o เปาหมายทางการเงิน (Financial Target) ในการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรขององค กร
และผลกระทบทางการเงินจากการลงทุนในอนาคต
o การขยายฐานลูกคา (Market and Customer)
o ตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product Positioning) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความ
ตองการของทุกกลุมลูกคาและผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานสากล
o สรางความเขมแข็งและบูรณาการรวมกันของหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
o ความคลองตัวในการบริหารจัดการองคกร
o ภาพลักษณที่ดีขององคกร (Corporate Image)
3. การวิเคราะหความเสี่ยงในดานตางๆ (Risk Analysis)
เนื่องจากความเสี่ยงคือเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือ
นโยบายในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในองคกร ปจจุบันการดําเนินธุรกิจภายใต
การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การตลาด และกฎระเบียบต างๆ ทําใหความเสี่ ยงในกระบวนการ
ดําเนินงานมี มากขึ้น ดังนั้น การที่องคกรสามารถบ งชี้ และประเมิ นความเสี่ยงไดอย างถู กต อง ก็จะช วยให
สามารถตัดสินใจไดวาตองการระบบการควบคุมอยางไร และมากนอยเพียงไร เพื่อที่จะเตรียมการแกไขปญหา
อั นเกิด จากความเสี่ ย งเหลา นั้ น ได ทัน ท วงที สนั บสนุน ดว ยการสื่ อสารขอมู ล เกี่ย วกับ ความเสี่ ย งที่ เพี ย งพอ
เหมาะสม และถูกตองจากผูบริหารถึงผูปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ และระหวางกระบวนการกับลูกคา
ภายนอก ซึ่งแบงความเสี่ยงที่ควรนํามาวิเคราะหไดเปน 3 กลุม ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูจากปกอนหนา (Residual Risk) ไดแก ความเสี่ยงที่องคกรยังไมสามารถ
จัดการใหความรุนแรงของผลกระทบหรือโอกาสในการเกิดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได (Degree of
Acceptance) จึ งต องนํ าความเสี่ ย งที่ หลงเหลื อ อยู ม าวิ เคราะห ในการจั ด ทํา แผนป ป จ จุ บัน เพื่ อ จัด ทํ า แผน
ตอบสนองตอความเสี่ยงดังกลาวตอไป
2. ความเสี่ยงที่องคกรกําลังเผชิญหรือคาดวาจะตองเจอในอนาคตอันใกล (Current Risk) โดยเปน
ความทาทาย (Challenges) ที่เปนแรงกดดันและสงผลอยางชัดเจนตอความสําเร็จในอนาคตขององคกร นํามา
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ซึ่งความจําเปนในการวิเคราะหเพื่อนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
หรือความทาทายดังกลาว
3. ความเสี่ยงที่องคกรคาดวาจะตองเจอในอนาคตระยะยาว (Future Risk) โดยอาจเริ่มมีสัญ ญาณ
บงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในอนาคต โดยมีระยะเวลามากกวา 3-5 ปขางหนา และคาดวาจะสงผลอยาง
ชัดเจนตอความสําเร็จในอนาคตระยะยาวขององคกร นํามาซึ่งความจําเปนในการวิเคราะหเพื่อนํามากําหนด
เปนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือตอความเสี่ยงหรือสัญญาณบงชี้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
มีประเด็นในการวิเคราะหความเสี่ยง ดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ โดยตัวชี้วัดที่สําคัญที่นําไปใชในการวิเคราะหและบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ไดแก
o กําไรสุทธิขององคกร
o ความคืบหนาของการบริหารแผนลงทุนและโครงการกอสราง
o ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
o ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายและเครือขายผูสงมอบ
3.2 นโยบายการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการองคก ร โดยกํ า หนดประเด็ น ที่ จ ะนํ า ไปใช ในการ
วิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง ตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่คณะกรรมการองคกรไดพิจารณาและ
อนุมัติ ไดแก
o การรักษาฐานและสวนแบงตลาด
o การขยายสูธุรกิจใหมโดยการนําความสามารถหลักขององคกรมาใชประโยชน
o การพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคาและไดมาตรฐานสากล
o การบูรณาการรวมกันของหวงโซอุปทานและโรงงานผลิตแหงใหม
o ความคลองตัวในการบริหารจัดการ
o การพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
3.3 ปจจัยขับเคลื่ อนมูล คา ที่สําคัญ (Key Value Drivers) โดยกําหนดประเด็นที่ จะนํ าไปใช ในการ
วิเคราะห และบริ หารจั ดการความเสี่ ยง จากการวิเคราะห ความออนไหวต อมูล ค าองค กรหรื อคากําไรทาง
เศรษฐศาสตรและความสามารถในการจัดการ ไดแก
o การสรางรายไดจากการจําหนาย
o การบริหารจัดการตนทุนและคาใชจาย
o การสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย
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หัวขอที่ 2
การจัดทําแผนแมบทดานนวัตกรรม
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล สภาพแวดล อ มภายนอกและสภาพแวดล อ มภายในที่ เ กี่ย วข องกั บ การ
ดําเนินงานดานนวัตกรรม นํามาสูการจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ดังนี้
1. การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจดานนวัตกรรม (Vision and Mission)
การทบทวนทิศทางการดําเนินการดานนวัตกรรม ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายของ
องคกร ขั้นตอน ผูเกี่ยวของหลัก รวมทั้งเวลาที่ใชในการทบทวนแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการนําผล
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่จะใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานใน
ปจจุบันและอนาคตที่ผูบริหารองคกรสามารถนํามาประกอบการกําหนดความตองการ ทิศทาง และกรอบการ
ดําเนินงานของนวัตกรรม หรือที่เรียกวา การกําหนดทิศทางการดําเนินงาน (Identify Direction) เพื่อการ
กําหนดยุทธศาสตร (Formulation of Strategy) ตอไป โดยที่ผูบริหารสามารถกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของนวัตกรรม ผานการสรางวิสัยทัศน (Vision) คานิยม (Value) และการกําหนดพันธกิจ (Mission) ตลอดจน
ยุ ท ธศาสตร (Strategic Direction) และเป า หมาย (Goals) ในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจําแนกองคประกอบของการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของนวัตกรรม ไดดังนี้
 วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ภาพของอนาคตซึ่งเปนคําบรรยายอยางชัดเจน หรือโดยหมายถึง
สาเหตุที่บุคคลตองพยายามปฏิบัติในการพัฒนาองคความรูและสรางสรรคนวัตกรรมในอนาคต อาจจะกลาวได
วาวิสัยทัศนจะเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดกรอบความตองการ ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย โดยวิสัยทัศนที่ดีจะตอบสนองตอวัตถุประสงคตอไปนี้
1) สรางความชัดเจนในทิศทางสําหรับการเปลี่ยนแปลง
2) จูงใจบุคคลใหปฏิบัติในทิศทางที่เหมาะสม
3) ชวยสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของบุคคลตางๆ
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ความเชื่อพื้นฐาน

วัฒนธรรมองคกร/คานิยมรวม
(Culture/Shared Value)

(The fundamental beliefs)

สถานะปจจุบันและความตองการในอนาคต

พันธกิจ
(Mission)

(What it is today, and what it aspires to be)

ทิศทางและสิ่งที่ตองทํา

เปาหมาย
(Goal)

(What it is committed to and where it is going)

นอกจากนี้ วิสัยทัศนที่มีประสิทธิผล (Effective) จะมีคุณสมบัติสําคัญ 6 ประการ ไดแก
o จินตนาการได (Imaginable) วิสัยทัศนจะเปนภาพในอนาคตขององคกรที่กําหนดขึ้นจาก
ขางในตัวบุคคล แลวพยายามสื่อภาพนั้นออกมาใหเปนรูปธรรม
o เป น ที่ ต อ งการ (Desirable) วิ สั ย ทั ศ น ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ความสนใจในระยะยาวของ
ผูเกี่ยวของ (Stakeholders) และเปนที่ตองการขององคกร
o มีความเปนไปได (Feasible) วิสัยทัศนตองสามารถนํามาปฏิบัติ และสามารถบรรลุเปาหมาย
ไดภายใตกรอบของความสามารถและทรัพยากรขององคกร
o มี ความชั ด เจน (Focused) วิ สั ย ทั ศ น ต องมี จุ ด สนใจที่ ชั ด เจน เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการ
ตัดสินใจของผูบริหารและสมาชิกขององคกร
o มีความยืดหยุน (Flexible) ถึงแมวิสัยทัศนจะเปนภาพของอนาคตที่ถูกสรางขึ้น ใหมี ความ
ชั ด เจน แต วิ สั ย ทั ศน จ ะต องยื ด หยุ น เพี ย งพอที่ จ ะปรั บ ตั ว ให ส อดคล อ งกั บ ข อจํ า กั ด และ
ขอเท็จจริงของสภาพแวดลอมและสถานการณ
o สามารถสื่ อสารได (Communicable) นอกจากคุ ณ สมบั ติ อื่น แล ว ผู บริหารต องสามารถ
สื่อสารวิสัยทัศนขององคกรไดอยางชัดเจน เพื่อทําใหสมาชิกทุกคนเกิดความเขาใจ และมี
“วิสัยทัศนรวม (Shared Vision)” ซึ่งจะทําใหแตละคนมีเปาหมายเดียวกัน
 พันธกิจหรือภารกิจ (Mission) หมายถึงแนวคิดร วมที่เปนแบบเดียวกัน ซึ่งใชเปนหลักในการ
ดําเนินงานในนวัตกรรมวาตองการจะมุงไปที่ใด และทําอะไรที่เปนรูปธรรม โดยมีแนวคิดที่ชัดเจนจะสามารถ
บริหารกิจการของตนไดประสบความสําเร็ จ เพราะภารกิจจะเปนเครื่องบงชี้และกําหนดความสําคัญในการ
ดําเนินงานและการตัดสินใจของผูบริหาร โดยระบุถึงบทบาทขององคกรวาเปนใครในนวัตกรรม (Who we are
?) ตองทําหรือสรางสรรคอะไรบาง (What we do ?) และจะขับเคลื่อนนวัตกรรมไปในทิศทางใด (Where we
are going ?) โดยพันธกิจของนวัตกรรมจะเปนเอกลักษณของแตละองคกรที่สรางความแตกตางจากองคกรอื่น
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ซึ่งอาจจะกําหนดภารกิจในรูปของ “ถอยแถลงพันธกิจ (Mission Statement)” โดยที่การเขียนถอยแถลง
ภารกิจมักจะตองการตอบคําถามตอไปนี้
o เปาหมายในการดําเนินการ
o เอกลักษณหรือความแตกตาง
o ภาพลักษณในอนาคต
o การตอบความตองการลูกคาและตลาดที่สําคัญ
o นวัตกรรมหลัก
o ปจจัยความสําเร็จที่ใหความสําคัญ
o ความเชื่อพื้นฐาน คานิยม และความตองการ
2. การกําหนดปจจัยเชิงยุทธศาสตรของนวัตกรรม (Strategic Factors)
การนําผลการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคกรจาก
หัวขอกอนหนามากําหนดเปนปจจัยเชิงยุทธศาสตรของนวัตกรรม ไดแก
1. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) หมายถึง ความกดดันที่มีผลอยางแนนอนตอ
โอกาสที่องคกรจะประสบความสําเร็จในอนาคต โดยความทาทายเหลานี้มักเกิดจากตําแหนงในการแขงขันใน
อนาคตขององค ก ร (Strategic Positioning) เมื่ อเปรีย บเที ย บกับ องคกรอื่ น ที่ มีผ ลิ ต ภัณ ฑ และบริ ก ารที่
คลายคลึงกัน ซึ่งโดยทั่วไปความทาทายเชิงยุทธศาสตรจะเกิดจากแรงผลักดันภายนอก หรือเปนความทาทาย
เชิงยุทธศาสตรภายในองคกรเองที่ตองการตอบสนองต อความท าทายเชิงยุท ธศาสตรที่มาจากแรงผลักดั น
ภายนอกที่องคกรจะเผชิญ
ความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายนอกอาจเกี่ยวกับความจําเปนหรือความคาดหวังของลูกคาและตลาด
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ บริการ หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน สังคม ความเสี่ยง
หรือความจําเปนอื่นๆ ความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถขององคกรหรือทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอื่นๆ
2. ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร(Strategic Advantage) หมายถึง ความไดเปรียบในเชิงธุรกิจตางๆ
ที่มีผลสําคัญตอความสําเร็จขององคกร เมื่อเทียบกับองคกรอื่นที่มีผลิตภัณฑ/บริการที่คลายคลึงกัน และมัก
เปนปจจัยที่ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในการแขงขันในปจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับองคกรอื่นที่มี
ผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน
โดยทั่ ว ไปความได เ ปรี ย บเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ม าจากป จ จั ย ใดป จ จั ย หนึ่ ง หรื อ ทั้ ง สองป จ จั ย ได แ ก
ความสามารถพิ เศษ ซึ่งเกิดจากการสรางและเพิ่ม พูน ขีดความสามารถภายในองคกร และ/หรือทรัพยากร
ภายนอกที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรซึ่งเกิดจากการสรางและใชประโยชนจากความสัมพันธกับองคกรภายนอก
และคูความรวมมืออยางเปนทางการ
3. ความสามารถพิเศษ (Core Competency) หมายถึง สิ่งที่องคกรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอยาง
ยิ่ง ความสามารถพิเศษขององคกรเปนขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตรซึ่งสรางความไดเปรียบในตลาดของ
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องคกร ความสามารถพิ เศษมั กจะเป นสิ่ งที่ ท าทายคูแขง หรือผู ส งมอบและคูคา ที่ จะลอกเลีย นแบบ และ
ความสามารถขององคกรจะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน ความสามารถพิเศษอาจ
เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไมเหมือนใคร ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมี
ไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เชน การเขาซื้อกิจการ
จากนั้น ผลการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรที่นํามากําหนดเปน
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค พรอมทั้งการกําหนดเปนปจจัยเชิงยุทธศาสตรในนวัตกรรมขององคกร
เพื่อนําไปใชในการกําหนดทิศทางและแผนแมบทดานนวัตกรรม ซึ่งเปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐาน
ของปจจัยเชิงยุทธศาสตร โอกาสและอุปสรรคที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออนที่ไดจาการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยองคกรจะตองกําหนดและเลือกยุทธศาสตรที่
เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนใหองคกรบรรลุตามเปาหมายดานนวัตกรรมที่กําหนดไว ดวยการแปลงยุทธศาสตรและ
นโยบาย ไปสูแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อใหสามารถดําเนินการตามยุทธศาสตรดานนวัตกรรมไดอยางเปนรูปธรรม
3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และผลกระทบที่มีตอนวัตกรรม (SWOT Analysis)
การนําผลการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคกรจาก
หัวขอกอนหนามากําหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และผลกระทบที่มีตอนวัตกรรม ซึ่งสามารถดําเนินการ
ทบทวนปจจัยตางๆ ตาม Checklist ที่มีรายละเอียดแบงเปนปจจัยภายนอก (External Factor) และปจจัย
ภายใน (Internal Factor) ดังนี้
ตารางที่ 2-1 : ปจจัยภายนอก (External Factor)
ปจจัยภายนอก (External Factor)
1 การเมือง (Political)
2 เทคโนโลยีภายนอก (Technology)
3 สภาพเศรษฐกิจ (Economic)
4 มาตรฐานที่เกี่ยวของ (Standard)
5 กฎระเบียบภายนอก (External Rule & Regulation)
6 สภาพสังคม (Social)
7 ตลาดแรงงาน (Labor Market)
8 ผูสงมอบที่สําคัญ (Supplier)
9 ผูรับเหมาชวงที่สําคัญ (Subcontractor)
10 องคกร/หนวยงานพันธมิตร หรือคูคา (Partnership)
11 คูแขง (Competitors)
12 พฤติกรรม/ความตองการของลูกคา (Customer)
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13
14
15
16
17

ปจจัยภายนอก (External Factor)
สภาพการณของตลาด (Market)
ชุมชน (Community)
นโยบายภาครัฐ (Government Policy)
ฐานขอมูลและแหลงความรูภายนอก (Database &
Knowledge)
แหลงเงินทุน (Funds)

ตารางที่ 2-2 : ปจจัยภายใน (Internal Factor)
ปจจัยภายใน (Internal Factor)
Input
1 ความเพียงพอของอัตรากําลัง (Manpower)
2 ความรูและทักษะของพนักงาน (Knowledge & Skills)
เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี (Equipment &
3
Technology)
4 ขอมูล/ขาวสาร (Information)
5 งบประมาณที่ไดรับ (Budget)
Process
ภาวะผูนํา (Leadership)
1 ทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน (Direction)
2 การสื่อสารภายใน (Internal Communication)
การกําหนดเปาหมายและทบทวนผลงาน
3
(Performance Review)
การมุงเนนลูกคา (Customer Focus)
การวิเคราะหความตองการของลูกคา (Customer
1
Requirement)
2 การสรางชองทางการเขาถึงลูกคา (Channel)
การสรางความสัมพันธและสื่อสารกับลูกคา
3
(Relationship)
4 การหาลูกคาใหม (Customer Acquisition)
การติดตามและวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคา
5
(Satisfaction)
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ปจจัยภายใน (Internal Factor)
การสื่อสารสรางความเขาใจแกลูกคา
6
(Communication)
ทรัพยากรบุคคล (HRM / HRD)
1 การสรรหาบุคลากร (Recruitment)
2 การรักษาพนักงาน (Retention)
การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง (Performance
3
Management)
4 การฝกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
5 ความสัมพันธของพนักงาน (Employee Relations)
6 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working Environment)
การใหการสนับสนุนและความพึงพอใจของพนักงาน
7
(Supports)
การจัดการกระบวนการ (Process Management)
1 กระบวนการจัดหา
2 กระบวนการผลิต
3 กระบวนการตลาด
4 กระบวนการสนับสนุนตางๆ
5 การควบคุมคาใชจายดําเนินงาน
6 การสรางพันธมิตรหรือคูคา (Partnership)
การบริหารขอมูลและสารสนเทศ (Information
Management)
1 การจัดการความรูและขอมูล (Knowledge &
Information Management)
2 การวัดวิเคราะหผลการดําเนินงาน (Performance
Analysis)
Output
1 ผลการดําเนินงานดานการเงิน
2 ผลการดําเนินงานดานลูกคาและตลาด
3 ผลการดําเนินงานดานกระบวนการ
4 ผลการดําเนินงานดานองคกร
19
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4. ยุทธศาสตรของนวัตกรรมที่ส อดคลองกับตํ าแหนงทางยุทธศาสตร องคกร (Strategic Positioning)
ปจจัยเชิงยุทธศาสตร (Strategic Factors) ยุทธศาสตรและเปาประสงคองคกรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว
ยุทธศาสตรของนวัตกรรมที่สอดคลองกับตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกรเปนการวิเคราะหที่เชื่อมโยง
กันเพื่อสรางความสอดคลองในการถายทอดตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) ปจจัย
เชิงยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Factors) ยุทธศาสตรและเปาประสงคองคกรไปสูการพัฒนายุทธศาสตร
ของนวัตกรรม มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) และยุทธศาสตรองคกร
(Corporate Strategy)
ตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร หมายถึง ตําแหนงในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่ตองการ
เพื่อบรรลุ ที่ส อดคลองกั บ วิ สัย ทัศน ขององค กรทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้ง นี้ การวิ เคราะห
ตําแหนงทางยุทธศาสตรจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางตําแหนงในปจจุบันและตําแหนงในอนาคตของ
องคกร เพื่ อวิ เคราะห หาสิ่ง ที่ ต องดํ า เนิ น การเพิ่ ม (Gap Analysis) นํ าไปสูการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร อ งค ก ร
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(Corporate Strategy) และยุทธศาสตรของนวัตกรรมใหชัดเจน สอดคลอง และสนับสนุนการดําเนินการเพื่อ
มุงสูตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกรที่ตองการตอไป
ตัวอยางการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร พรอมทั้งยุทธศาสตรองคกรระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาวขององคการเภสัชกรรมสามารถแสดงได ดังนี้
ตําแหนง
ทางยุทธศาสตร
องคกร
ยุทธศาสตรองคกร
(Corporate Strategy)

ระยะสั้น
ป 2564-2565
สรางความเขมแข็งของ
Supply Chain
ยุทธศาสตรระยะสั้น
(Short-term Corporate
Strategy)

ระยะกลาง
ระยะยาว
ป 2566-2567
ป 2568-2569
Business Innovation เพื่อ Medical & Logistics Hub
สรางความมั่นคง
ยุทธศาสตรระยะกลาง
ยุทธศาสตรระยะยาว
(Medium-term
(Long-term Corporate
Corporate Strategy)
Strategy)

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตรของนวัตกรรม (Strategic Factors)
การวิเคราะหเพื่อนํามาเปนยุทธศาสตรของนวัตกรรมที่ตอบสนองตอปจจัยเชิงยุทธศาสตรในแตละ
ดาน ดังนี้
1. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) โดยการกําหนดยุทธศาสตรของนวัตกรรมที่
ชวยลดหรือเอาชนะความกดดันที่มีผลตอโอกาสที่องคกรจะประสบความสําเร็จหรือการมุงสูตําแหนงในการ
แขงขันในอนาคตขององคกร (Strategic Positioning) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการเติบโตและชวย
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกร
2. ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่ชวยเสริมสราง
ความสามารถพิเศษจากการสรางและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในองคกร และ/หรือจัดการทรัพยากรที่
สําคัญในเชิงยุทธศาสตรใหเกิดการใชประโยชน ควบคูไปกับการสรางความสัมพันธกับองคกรภายนอกและกับ
คูความรวมมือทีช่ วยใหองคกรประสบความสําเร็จในการแขงขันในปจจุบันและอนาคต
3. ความสามารถพิเศษ (Core Competency) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่ชวยเสริมสรางความสามารถ
พิเศษขององคกร ซึ่งเปนขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตรซึ่งสรางมูลคาหรือความไดเปรียบใหแกขององคกร
อยางยั่งยืน
ตัวอยางการกําหนดปจจัยเชิงยุทธศาสตรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขององคการเภสัชกรรม
สามารถแสดงได ดังนี้
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ปจจัย
เชิงยุทธศาสตร
(Strategic Factors)

ระยะสั้น
ป 2564-2565
1. ผลตอเนื่องของ
สถานการณ COVID-19
2. การยายโรงงาน และ
กอสรางโรงงานรังสิต
ระยะที่ 2
3. การจัดตั้ง Thailand
Health
Procurement
Organization

ระยะกลาง
ป 2566-2567
1. ผลกระทบจากการรวม
CPTPP
2. การใชประโยชนจาก
โรงงานรังสิต ระยะที่ 2
3. New Business
Development

ระยะยาว
ป 2568-2569
1. โครงการผลิตยารักษา
โรคมะเร็ง
2. Medical Innovation
3. Logistics & Service
Innovation

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหเปาประสงคระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (Goals)
การวิเคราะหเปาประสงคขององคกร หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่ตองการ
บรรลุ ประกอบดวย เปาหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่เปนจุดหมายปลายทางที่ชี้นําการ
ปฏิบัติการ เพื่อนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรของนวัตกรรมที่ตอบสนองตอเปาประสงคในแตละระยะ
ตั ว อย า งการกํ า หนดเป า ประสงค ข ององค ก รระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาวขององค ก าร
เภสัชกรรมสามารถแสดงได ดังนี้
No.

เปาหมายทาง
ยุทธศาสตร

ผลลัพธ/ปจจัยความสําเร็จ
ที่คาดหวัง

ป
2565

ป
2566

ป
2567

ป
2568

ป
2569

1

กําไรสุทธิ
(% Net Profit)

สามารถพึ่งพาตนเองและเพียงพอ
สําหรับการใชจายหมุนเวียนและ
การลงทุนในอนาคต

≥6.2%

≥6.4%

≥6.4%

≥6.8%

≥7.0%

2

รายไดรวม
(ลานบาท)

รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑที่
จําเปนตอสังคมไทย เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงได และ
สรางความมั่นคงทางยา

20,723

21,490

22,265

23,565

24,289

(≥35%)

(≥40%)

(≥40%)

(≥45%)

(≥45%)

การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม
ออกสูตลาด

นวัตกรรมยาและ
เวชภัณฑใหม
และสมุนไพรเพื่อ
ความมั่นคง
ตอบนโยบาย
สาธารณสุขของ

ผลิตภัณฑ
ใหมที่ออกสู
ตลาด

9

9

13

10

11

ผลิตภัณฑ
ใหมเพื่อ

1

3

1

-

-

3
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No.

เปาหมายทาง
ยุทธศาสตร

ผลลัพธ/ปจจัยความสําเร็จ
ที่คาดหวัง
ประเทศ และ
สนับสนุนการ
เติบโตของ
องคกร

4

การพัฒนาธุรกิจ
ใหม

ป
2565

ป
2566

ป
2567

ป
2568

ป
2569

ความมั่นคง/
นโยบายที่
ออกสูตลาด

New Business Development
(พิจารณาการรวมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ)

ดําเนินการไดตาม
แผนการพัฒนา
ธุรกิจใหม

เปาหมาย
การสรางรายได
จากธุรกิจใหม

ขั้นตอนที่ 4 กําหนดยุทธศาสตรของนวัตกรรม
นําผลวิเคราะหที่ไดจากหัวขอกอนหนาทั้งหมดมากําหนดเปนยุทธศาสตรของนวัตกรรมที่ชวยเสริม
และรวมกับยุทธศาสตรองคกร (Corporate Strategy) อันเปนสิ่งที่ตองดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลลั พธ
ตามเปาประสงคและตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) ที่กําหนด
ตั วอย างการกํา หนดยุ ท ธศาสตรข องนวั ต กรรมระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาวขององคก าร
เภสัชกรรมสามารถแสดงได ดังนี้
ยุทธศาสตรของการจัดการ
องคความรูและนวัตกรรม

ระยะสั้น
ป 2564-2565

(1) การจัดการความรูและ
นวัตกรรมอยางเปนระบบ
(KM & Innovation
Strategy with Smart
Supports)

นําเทคโนโลยีมาใชยกระดับ
การจัดการความรูและ
นวัตกรรม และพัฒนา
กระบวนการสงเสริมอยาง
เปนระบบ (KM system &
Innovative Ideas
Promotion)
(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
ใหมและยกระดับผลิตภัณฑ ใหมเพื่อรองรับการเติบโต
และบริการดวยนวัตกรรม ขององคกร (New Product
(Product Innovation) & Raw Material
Development - for
Business Growth)
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ระยะกลาง
ป 2566-2567

ระยะยาว
ป 2568-2569

สรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อนําไปตอยอดเปน
นวัตกรรมที่สรางคุณคาใหแก
องคกร (KM & Innovation
Sharing for Creating
Value)

สรางคุณคาตอเนื่องจากการ
จัดการองคความรูและ
นวัตกรรม (Continued
Value Creation from KM
& Innovation)

พัฒนาผลิตภัณฑใหมกลุม
ใหมสําหรับธุรกิจใหมและ
รองรับกําลังการผลิตสวนเพิ่ม
(New Product Segment
for New Business and
New Factory) พรอมทั้งการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มี
มูลคาสูง (HVP)

พัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการ
ผลิตภัณฑกับบริการ
(Medical Innovation Product integration
between medicine and
service)

ยุทธศาสตรของการจัดการ
องคความรูและนวัตกรรม

ระยะสั้น
ป 2564-2565

ระยะกลาง
ป 2566-2567

(3) ยกระดับกระบวนการ
ทํางานดวยนวัตกรรม
(Process Innovation :
Supply Chain
Management and
Smart Process)

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต (Lean & Efﬁcient
Manufacturing -TPS),
บริหารความตอเนื่องของหวง
โซอุปทาน (Supply Chain
Continuity Management)
และการกอสรางโรงงานรังสิต
ระยะที่ 2

ยกระดับประสิทธิภาพการ
ผลิต (Lean & Efﬁcient
Manufacturing -TPS),
บูรณาการหวงโซอุปทานการ
ผลิตและการจัดหา
(Manufacturing &
Procurement Supply
Chain Integration) และ
การใชประโยชนจากกําลัง
การผลิตของโรงงานรังสิต
ระยะที่ 2
สรางความรวมมือในการ
สรางความรวมมือในการ
(4) พัฒนานวัตกรรม
พัฒนาโครงการเพื่อความ
รูปแบบธุรกิจและเพื่อความ พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social
มั่นคงทางยา (Social
มั่นคง (New Business
innovation &
Project Collaboration)
Project Collaboration)
Sustainability)
พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร
(Business Development (Business Development
with Partnership)
with Partnership)
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ระยะยาว
ป 2568-2569
พัฒนา GPO Platform
((Manufacturing &
Procurement Supply
Chain Integration)

สรางความรวมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social
Project Collaboration)
พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร
(Business Development
with Partnership)

หัวขอที่ 3
แนวคิดและกระบวนการการจัดการดานนวัตกรรม
จากเกณฑประเมินด านการจั ด การนวัต กรรมตามระบบประเมินรั ฐวิส าหกิจ และสาระสําคัญ ของ
แนวคิด การจั ดการนวั ต กรรมตามนิ ย ามคํา ว า นวั ต กรรม คือ สิ่ง ใหม ที่เกิด จากการใช ความรู และความคิ 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
รูปที่ 3-1 : กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 10 แบบ

ที่มา : Ten type of Innovation by Larry Keeley
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กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมแบงได 3 กลุมหลัก และ 10 แบบยอย ดังนี้
กลุมที่ 1 นวัตกรรมในดานการจัดวางโครงสรางรูปแบบตางๆ (Configuration)
1. นวัตกรรมโมเดลธุรกิจแบบใหมๆ (Profit Model) การสรางรูปแบบการทํารูปแบบโมเดลธุรกิจเพื่อให
มีรายไดเพิ่มขึ้น หรือขายสินคาในราคาที่สูงขึ้น เพื่อสรางกําไรใหกับองคกรมากขึ้น หรือเปนวิธีการที่
องคกรจะเปลี่ยนมูลคา (Value) ของบริการใหเปนกําไร
2. นวัตกรรมจากเครือขาย (Network) การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหเกิดมูลคา (Value) หรือ
สรางคุณคาใหมๆ โดยการทํางานรวมหรื อสรางเครือขายกับหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ เชน Third
Party, Vender, Cluster เปนตน
3. นวัตกรรมดานรูปแบบโครงสรางองคกร (Structure) การปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบโครงสราง
องคกร การบริหารบุคลากรรูปแบบใหมๆ และกระบวนตัดสินใจภายในโครงสรางองคกร
4. นวัตกรรมดานกระบวนการ (Process) การพัฒนากระบวนการการผลิตหรือบริการแบบใหมๆ
กลุมที่ 2 นวัตกรรมดานขอเสนอที่สงมอบใหกลุมเปาหมายหรือลูกคา
5. นวัตกรรมดานประสิทธิภาพผลิตภัณฑ (Product Performance) การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ให มี
ประสิทธิภาพ คุณสมบัติ หรือความสามารถของผลิตภัณฑและบริการที่แปลกใหม แตกตางไปจากเดิม
6. นวัตกรรมจากการพัฒนาระบบ (Product System) การพัฒนาระบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
วิธีที่สรางมูลคาเพิ่มโดยการเพิ่ม สวนเสริม บริการเสริมใหกับผลิตภัณฑและบริการ
กลุมที่ 3 นวัตกรรมที่สรางประสบการณใหกับกลุมเปาหมายหรือลูกคา
7. นวั ต กรรมด า นการบริ การ (Service) การพั ฒ นาและสร า งนวั ต กรรมการบริ ก ารแบบใหม ๆ ให
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของกลุมเปาหมายหรือลูกคา
8. นวัตกรรมดานชองทาง (Channel) –การสรางชองทางใหมๆ ในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริ การ
ใหแกกลุมเปาหมายหรือลูกคา
9. นวัตกรรมดานตราสินคาและภาพลักษณของแบรนด (Brand) การสรางตราสินคาและภาพลักษณของ
แบรนดใหมีความนาจดจํา และใหมีคุณคาแกกลุมเปาหมายหรือลูกคา
10. นวั ต กรรมด า นประสบการณ ข องลู ก ค า (Customer Experience) การสร า งรู ป แบบการติ ด ต อ
กลุมเปาหมายหรือลูกคาเพื่อใหมีประสบการณที่จะทําใหกลุมเปาหมายหรือลูกคาจดจําผลิตภัณฑหรือ
บริการได
นอกจากนี้ ยังนําแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเปนกระบวนการคิดเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาแนวคิดใหมๆ โดยเนนมุมมองของผูใชผลิตภัณฑหรือบริการ (User-Centered) และสรางผลลัพธที่เปน
รูปธรรม เพื่อใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยผูใชผลิตภัณฑหรือบริการและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไป
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รูปที่ 3-2 : แนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

นอกเหนื อ จากกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นานวั ต กรรม 10 แบบ และแนวคิด เชิ ง ออกแบบ (Design
Thinking) แลว ยังนํามาตรฐานการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1:2013 ที่ทางสหภาพยุโรปไดกําหนด
ขึ้น ซึ่งในอนาคตจะจัด ทํา เปน ร างมาตรฐาน ISO โดยคณะกรรมการวิช าการ Technical Committee TC
เนื่องจากปจจุบันองคกรประสบกับความไมแนนอนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมากในการทําธุรกิจ ทั้งจาก
การเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกที่รวดเร็ว เชน ความผันแปรของภูมิอากาศการเปดการคาเสรี ภาวะภัยแลง
โลกรอน หรือภาวะความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน ทําใหองคกรจึงจําเปนตองมีการ
ปรับตัวอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และความสามารถในการอยูรอด สามารถดํารง
องคกรไดอยางยั่งยืน (Sustainable) วิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนาองคกรเพื่อการอยูรอดก็คือการมีนวัตกรรม
ภายในองคกร
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รูปที่ 3-3 : Innovation Management Standard CEN/TS 16555

มาตรฐานการจั ด การนวั ต กรรม CEN/TS 16555-1:2013 (BSI) ได กํ า หนดนิ ย ามนวั ต กรรม
(innovation) คื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ หม ๆ หรื อ การปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารอย า งมี นั ย สํ า คั ญ เช น
กระบวนการใหม วิธีการใหม รูปแบบธุรกิจใหม การปรับปรุงองคกรสถานที่ ทํางาน หรือความสัมพั นธ กับ
หนวยงานภายนอก
การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System) นํามาสูการกําหนดนโยบายดาน
นวัตกรรม และวัตถุประสงคหรือกระบวนการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด โดยประโยชนที่ไดรับจากการ
นวัตกรรมขององคกรมี ดังนี้
1. การเพิ่มผลิตภัณฑใหม เพื่อสรางรายไดและผลกําไรจากนวัตกรรมใหม
2. การกอใหเกิดความคิดใหมและคุณคาใหมภายในองคกร
3. การมุงเนนการตลาดเชิงรุก โดยการมองหาความตองการและความจําเปนของตลาดในอนาคต
4. การชวยชี้บงและกําจัดความเสี่ยงขององคกร
5. การสรางความคิดสรางสรรคและความฉลาดภายในองคกร
6. การสรางคุณคารวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
7. การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม
แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมที่สามารถเปนแนวทางในการประยุกตและปฏิบัติไดดังนี้
1. บริบทองคกร (Context of the Organization) ประกอบดวย ความเขาใจองคกรและบริบทของ
องคกรและความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
1.1 ความเข า ใจองค ก รและบริบ ทขององคก ร องคกรควรประเมิ น และวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม
ภายนอกทั้งสถานการณปจจุบันและความทาทายในอนาคต โดยประเด็นที่ควรพิจารณา ประกอบดวย
1.1.1 ประเด็นดานการตลาด เชน ความตองการของผูใช คูแขงขันคูธุรกิจ และผูสงมอบ เปนตน
28

1.1.2 ประเด็ น ด า นเทคนิ ค เช น มาตรฐาน ทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญามาตรฐาน การพั ฒ นาด า น
วิทยาศาสตร เปนตน
1.1.3 ประเด็นดานการเมือง เชนกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิสัมพันธ ที่เกี่ยวของกับภาครัฐ เปนตน
1.1.4 ประเด็นดานเศรษฐกิจ เชน เศรษฐกิจมหภาค กองทุน การลดหยอนภาษี เปนตน
1.1.5 ประเด็นดานสังคม เชน การปรับเปลี่ยน แนวโนม ผลกระทบของความยั่งยืน เปนตน
องคกรควรประเมินและวิเคราะหผลกระทบตางๆ ขางตนทั้งในปจจุบันและอนาคตตามความสามารถ
ในการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ รวมทั้งการพิจารณาประเด็นปจจัยภายใน เชน ความสามารถ องคความรูข อง
พนักงาน ทรัพยากรที่มีอยูในการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ
1.2 ความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรควรกําหนดผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม แบงเปนผูสวนไดสวนเสียจากภายนอกองคกร เชน ผูขาย
ผู สง มอบ หุ นส วน ลู กคา และหนว ยงานกํา กั บดู แล เปน ตน และผู มีส วนได ส วนเสี ย ภายใน เช น
ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ผูถือหุน เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่องคกรตองเขาใจความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสียเนื่องจากจะเปนผูเกี่ยวของกับการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม
2. วิ สั ย ทั ศน และกลยุ ท ธ ด า นนวั ต กรรม (Leadership for Innovation - Innovation Strategy)
ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธดานนวัตกรรม เพื่อเปนทิศทางและเปาหมายขององคกรใน
การวัดผลความกาวหนา รวมทั้งการทบทวน วิเคราะหบริบทและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการ
ขอคําปรึกษา การสื่อสาร และการกําหนดกลยุทธดานนวัตกรรมในดานตางๆ ดังตอไปนี้
2.1 ทรัพยากรและความสามารถดานนวัตกรรมขององคกร
2.2 การกําหนดนิยามของนวัตกรรมภายในองคกร การกําหนดเกณฑและการแยกนวัตกรรมออกจาก
งานประจํา
2.3 การจําแนกชนิดของนวัตกรรม เชน ผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการ นวัตกรรมดานรูปแบบธุรกิจ
2.4 นโยบายดานทรัพยากรมนุษยที่กอใหเกิดนวัตกรรม
2.5 นโยบายดานทรัพยสินที่จับตองไดและทรัพยสินทางปญญา
2.6 นโยบายดานการมีสวนรวม รวมถึงแหลงที่มาของแนวคิดจากภายนอกองคกรผูบริหาร ระดับสูง
ควรแสดงความเป นผู นําและความมุ งมั่ นต อการนํ า ระบบบริหารจั ด การนวัต กรรมไปปฏิบั ติ การ
ขับเคลื่อนดานวัฒนธรรมการสรางนวัตกรรมและการสนับสนุนดานแนวคิด
2.7 การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปนบวกตอการสรางแนวคิด การพัฒนาและการมอบ
รางวัลสําหรับแนวคิดที่ประสบความสําเร็จ การสอนพนักงานใหรูถึงการแบงปนและสงเสริมแนวคิด
ของพนักงาน
2.8 การสื่อสาร การสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดโดยอิสระ และหาทางแกไขโดยพนักงาน
2.9 การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม
2.10 บางแนวคิดที่อาจมีความขัดแยง ควรมีการอธิบายและการสรางสรรควิธีการในกระบวนการดาน
นวัตกรรม
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2.11 การยอมรับในความผิดพลาด องคกรตองยอมรับวาการนํานวัตกรรมมาปฏิบัติอาจมีความไม
แนนอนและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นการนํานวัตกรรมมาปฏิบัติอยางเปนมิตร ทําใหเกิดการเรียนรูจาก
ความผิดพลาดและการจัดการผลในทางลบที่เกิดขึ้นผูบริหารระดับสูงควรมีการกําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบและหนาที่ การจัดองคกร การรายงานผลดานนวัตกรรม
3. การวางแผนดานความสําเร็ จของนวัต กรรม (Planning for Innovation Success) องคกรควร
พิจารณาปจจัยภายนอกและภายใน ความตองการและคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย วิสัยทัศนและกลยุทธ
ดานนวัตกรรม เพื่อนํามาประเมินความเสี่ยง องคกรตองระบุความเสี่ยงและโอกาส การบูรณาการและการ
ปฏิบัติการเพื่อจัดการในระบบการจัดการนวัตกรรม และการประเมินประสิทธิผลของการจัดการในทุกกิจกรรม
ดานนวัตกรรม ความเสี่ยงและความไมแนนอนตองไดรับการพิจารณา องคกรตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
ดานนวัตกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของ และเก็บรักษาเอกสารดานวัตถุประสงคของนวัตกรรม การวางแผน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคผลดานนวัตกรรมนั้น องคกรตองกําหนดกิจกรรม ทรัพยากร ความรับผิดชอบและ
ระยะเวลาของกิจกรรมนวัตกรรม และสามารถกําหนดการวัด เฝาติดตามเปนความสําเร็จระยะสั้นและระยะ
ยาวได
4. ป จ จั ย ในการขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมและการสร า งนวั ต กรรม (Innovation Enablers/Driving
Factors) สามารถใชปจจัยสนับสนุนดานการจัดทําระบบเชนเดียวกับระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการ
จัดการอื่นๆ ไดแก
4.1 การจัดองคกรดานบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
4.2 การจัดสรรทรัพยากร
4.3 ความสามารถของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม
4.4 การสรางจิตสํานึก
4.5 การสื่อสาร
4.6 ระบบเอกสารและขอมูล
4.7 แผนกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล การกําหนดนโยบายดานทรัพยากรบุคคล ไดแก การผลักดันให
เกิดการเรียนรู การออกแบบงานใหมีความหลากหลาย มีความทาทาย การสนับสนุนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผล
4.8 ทรัพยสินทางปญญาและการจัดการความรู
4.9 การมีสวนรวม
5. กระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation Management Process) ประกอบดวย
5.1 การบริหารจัดการแนวคิด (Idea Management) ประกอบดวย การทําใหเกิดแนวคิดใหม การ
เก็บรวบรวม การประเมิน และการคัดเลือกแนวคิดใหม กระบวนการในการจัดการแนวคิดอยางเปน
ระบบ
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5.2 การพัฒนาโครงการนวัตกรรม (Develop of Project) คือ องคกรสามารถวางแผนรายละเอียด
โครงการอยางเหมาะสม พรอมกับกําหนดวัตถุประสงคไดชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ
5.3 การปองกันและการใชประโยชน (Protection and Exploitation) ตามที่องคกรไดกําหนดกล
ยุทธดานนวัตกรรม ผลลัพธที่ไดจากโครงการนวั ตกรรมขององคกรควรได รับการปกป องและการ
นําไปใชอยางเหมาะสม
5.4 การแนะนํานวัตกรรมสูทองตลาด (Market Introduction) สามารถดําเนินการไดโดยการกําหนด
ตลาดเปาหมาย การพัฒนาแผนการตลาดและการขาย การระดมทุนและทรัพยากรขององคกรในการ
เปดตลาดและการขยายตลาด การจัดการกระบวนการผลิตตลอดจนหวงโซอุปทาน และการฝกอบรม
ที่เกี่ยวของ การประเมินผลดานนวัตกรรมผลสําเร็จของการนํานวัตกรรมมาปฏิบัตินั้นสามารถวัดผลได
ทั้งดานการเงินและไมใชการเงิน องคกรสามารถวัดผลความสําเร็จดานการเงิน เชน อัตราการเติบโต
ของผลกําไรและรายได ตนทุนที่สามารถประหยัดได การเติบโตของผลกําไรจากการดําเนินงาน เปน
ตน ผลตอบแทนจากการลงทุนดานนวัตกรรมความสําเร็จของตั วชี้วัดที่ ไม ใชการเงิน เชน จํานวน
แนวคิด ที่ เสนอมาในกิจกรรมด านนวั ต กรรม ส วนแบ งตลาด กระบวนการที่ มีป ระสิ ทธิ ผ ลมากขึ้น
ชื่อเสียงและการระลึกถึงแบรนด จํานวนพนักงานที่ไดรับประโยชนจากกิจกรรมนวัตกรรมทรัพยสินที่
จับตองไมได เปนตน
5.5 ดานสังคมและทางสภาพแวดลอม เชน การลดมลพิษ การลดพลังงาน การใชทรัพยากรอย าง
คุมคา สภาพแวดลอมการทํางานที่ดีขึ้น เปนตน
6. การประเมินประสิทธิผลจากระบบบริหารจัดการนวัตกรรม (Performance Assessment of the
Innovation Management System) สามารถกําหนดตัวชี้วัดวิธีการและการเฝาติดตามเกณฑการประเมินผล
ไดดังนี้
6.1 กลยุทธดานนวัตกรรม การกระจายผลสูผูผลักดันใหเกิดนวัตกรรม (Innovation Enablers) และ
ปจจัยการขับเคลื่อน
6.2 กระบวนการดานนวัตกรรมและผลที่ไดรับ การประเมินผลการดําเนินงานในเชิงลึกดวยความ
เขาใจดานการบริหารนวัตกรรมที่มิติแตกตางกัน และการปรับปรุงอยางตอเนื่องระบบบริหารจัดการ
นวัตกรรม ความถี่ของการประเมินขึ้นกับสภาพแวดลอมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชนเดียวกับความ
พยายามในการปรั บปรุ งในอนาคตองคกรสามารถใชวิธี การติด ตามภายในในการทวนสอบระบบ
บริหารจัดการนวัตกรรมในองคกรได กรณีที่องคกรนําระบบบริหารอื่นๆ มาปฏิบัติ เชน ระบบ ISO
9001 สามารถนํามาบูรณาการตรวจประเมินรวมกันไดผูบริหารระดับสูงควรทบทวนเรื่องตางๆ ดังนี้
6.1.1 ผลการทบทวนโดยฝายบริหารครั้งกอน
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับระบบบริหารนวัตกรรม
6.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการนวัตกรรม
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6.1.4 โอกาสในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง องคกรควรเก็บรักษาเอกสารขอมูลเปนหลักฐานผล
การทบทวนโดยฝายบริหาร และผลจากการทบทวนควรมีการสื่อสารภายในองคกร เพื่อชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและการทํางานซ้ําๆ
7. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการนวัตกรรม (Improvement of the Innovation Management
System) องคกรสามารถปรับปรุงความเหมาะสม หรือความมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการนวัตกรรม
โดยการใชวิสัยทัศน และกลยุทธ ความเปนผูนํา วัตถุประสงคและการวางแผนดานนวัตกรรม การประเมินการ
ผลักดันใหเกิดนวัตกรรม (Innovation Enablers) และปจจัยการขับเคลื่อน การประเมินประสิทธิภาพและการ
ทบทวนของผูบริหารระดับสูง องคกรตองชี้บงการเบี่ยงเบน การแกไขเพื่อหาสาเหตุการเบี่ยงเบน และการ
ปรับปรุงประสิทธิผล
8. เทคนิคของการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Technique) การบริหาร
จัดการนวัตกรรมมีหลากหลายวิธีการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม และการมีผลกระทบทางธุรกิจจาก
กิจกรรมนวัตกรรมเทคนิคตางๆ สามารถประยุกตใชในทุกระดับของระบบบริหารนวัตกรรม ความเขาใจบริบท
การพัฒนากลยุทธอื่นๆ และทุกโครงการนวัตกรรมในทุกระดับ การกําหนด การเลือกแนวคิดใหม การพัฒนา
โครงการนวัตกรรม เพื่อใหมั่นใจผลประโยชนที่ไดรับ ตัวอยางเทคนิคของนวัตกรรมที่สามารถนํามาใชได เชน
8.1 การบริหารจัดการศูนยขอมูลทางกลยุทธ (Strategic Intelligence Management) หลักการของ
การบริหารจัดการศูนยขอมูลทางกลยุทธคือการตัดสินใจจากขอมูลและทางกลยุทธเพื่อการตัดสินใจ
ทางกลยุทธ ดวยการวิเคราะหคุณคา ความเขาใจลูกคาและสวนแบงตลาดในปจจุบันและอนาคตและ
ความเขาใจขอจํากัด โอกาสและความเสี่ยง การชี้บงผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเทคโนโลยีและกฎระเบียบ
8.2 แนวคิดนวัตกรรม (Innovation Thinking) การนํานวัตกรรมมาปฏิบัติ คือ การสํารวจปญหา และ
การหาโอกาสเพื่อชี้บงทางแกไขปญหาที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และความคาดหวังในอนาคต การสราง
นวัตกรรมโดยทุกคนในองคกรแนวคิดนวัตกรรมมาจากเทคนิคการออกแบบ รวมถึงการออกแบบทาง
กายภาพ การดําเนินการสํา รวจโดยทีมงานขามสายงานโดยมาจากความเขาใจปญ หาเชิ งลึ ก หรือ
โอกาสในการลดปญหาลงโดยการใชเครื่องมือตางๆ เชน กระบวนการทางนวัตกรรม (8.1) การนํา
ขอมูลมาแปลงเปลี่ยนเปนความรูที่เหมาะสมในองคกรการลดความเสี่ยงของความผิดพลาดโดยการ
ทดสอบแนวคิดอยางรวดเร็วในกระบวนการ การประยุกตใชเครื่องมือและเทคนิคในระบบบริหาร
จัดการนวัตกรรม
8.3 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Management) ความตระหนัก
ในเรื่องทรัพยสินทางปญญาจําเปนตอองคกรทุกประเภทในการจัดการ ปกปอง และการใชประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญา ความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
เปนที่เขาใจในองคกร
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8.4 การบริหารจัดการความรวมมือ (Collaboration Management) การบริหารจัดการความรวมมือ
สามารถทํ า ให เกิ ด การได รั บ ทั ก ษะและความรู ใ หม จํ า เป น ต อการประยุ ก ต ใช น วั ต กรรมอย า งมี
ประสิทธิผลโดยทั่วไป การมีสวนรวมเปนสิ่งที่สําคัญในการปรับปรุงนวัตกรรมในองคกร
8.5 การบริหารจัดการความคิดสรางสรรค (Creativity Management) การสรางสรรคสามารถทําให
สําเร็จไดโดยการกําหนดหลักการที่ชัดเจน และเปนกระตุนใหเกิดแนวคิดใหม เพื่อการคัดเลือกการ
พัฒนา และการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ แนวคิดการสรางสรรคสามารถทําไดโดย
8.5.1 การกําหนดกลยุทธทางนวัตกรรม การสรางแรงผลักดันทางนวัตกรรม การจัดการความคิด
สรางสรรค การมีสวนรวม สนับสนุน
8.5.2 การสรางแนวคิด การชี้บงปจจัยขับเคลื่อน (การวิจัยทางการตลาด เทคโนโลยี สังคม และ
แนวโนมทางเศรษฐศาสตร) ขอมูลของลูกคา การขาย และหุนสวนทางธุ รกิจ การเปดและใช
นวัตกรรม
8.5.3 การจัดทําเอกสารนวัตกรรม การบันทึก การทบทวน การจัดกลุมแนวคิดสําหรับโครงการ
ระยะกลางและยาว รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อชวยพัฒนาแนวคิดในอนาคต
ที่มา : มาตรฐาน CEN/TS 16555-2
จากกรอบแนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมขางตน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานนวัตกรรมให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว องคการเภสัชกรรมไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมากํา กับการดําเนินงานตามนโยบายดานนวัต กรรม
พรอมทั้งพิจารณาโครงการและงบประมาณดานนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม แสดงโครงสรางการบริหาร
จัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ดังรูป
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รูปที่ 3-4 : โครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม

จากรูปโครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม คณะกรรมการและ
ผูเกี่ยวของแตละสวนมีบทบาทหนาที่โดยสังเขป ดังนี้
ผูเกี่ยวของ
บทบาทหนาที่
1. คณะกรรมการบริ หารกองทุ 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
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ผูเกี่ยวของ

บทบาทหนาที่
- ติดตาม ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขระหวาง
การดําเนินโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผน
- เสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อรับทราบความคืบหนา/
พิจารณาอนุมัติ
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 ใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขระหวาง
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 แ ละ
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
พรอมกําหนดกระบวนการดานนวัตกรรม (SIPOC) 6 กระบวนการหลักที่มีการดําเนินการเชื่อมโยงกัน
ระหวางการจัดการความรูและการจัดการนวัตกรรม ดังนี้
เริ่มจากกระบวนการที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการ
กําหนด พัฒนา จัดทําฐานขอมูลองคความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไปสูกระบวนการที่ 2 กระบวนการ
รวบรวมความคิด สร า งสรรค โดยการรวบรวมเพื่ อ นํ า ไปใช ต อยอดเป น นวั ต กรรม และกระบวนการที่ 3
กระบวนการวิเคราะห คัดเลือก ความคิดสรางสรรค โดยตอบสนองตอเสียงของลูกคา (Voice of Customer;
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VOC) และเสี ย งของผู มีส วนได ส ว นเสี ย (Voice of Stakeholder; VOS) เพื่ อเป นข อมูล ในกระบวนการนํ า
ความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมในดานตางๆ ไดแก
กระบวนการที่ 4.1 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริ การ
(Product Innovation)
กระบวนการที่ 4.2 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมกระบวนการ (Process
Innovation)
กระบวนการที่ 4.3 กระบวนการนํ าความคิด สร างสรรคไปสูการสรางนวั ตกรรมธุรกิ จ (Business
Innovation)
จากนั้น ดําเนินการกระบวนการที่ 5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา เพื่อจัดเก็บองค
ความรูและนวัตกรรมที่สําคัญเปนทรัพยสินขององคกร กอนที่จะดําเนินการกระบวนการที่ 6 กระบวนการนํา
นวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม เพื่อสรางรายไดและผลตอบแทนใหแกองคกร ดังรูปที่
3-4
รูปที่ 3-5 : กระบวนการนวัตกรรม

มีรายละเอียดแตละกระบวนการหลัก (SIPOC) และหลักเกณฑการประเมินผลิตภัณฑ บริการ หรือ
โครงการนวัตกรรม ดังนี้
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1. กระบวนการบริหารจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
กระบวนการ : กระบวนการบริหารจัดการความรูและการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล

หนวยงาน : คณะทํางานมุงเนนการจัดการความรู
และนวัตกรรม
ทุกหนวยงานขององคการเภสัชกรรม
ขอกําหนดของกระบวนการ :
ตัวชี้วัดประสิทธิผล :
การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบและการนําระบบ
1. จํานวนองคความรูที่สําคัญและจําเปนที่จัดทํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการเพื่อ ไดในแตละป
ตอยอดเปนนวัตกรรม ยกระดับองคกร
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนฐานขอมูล
สนับสนุนการจัดเก็บองคความรูและคนหาขอมูล
ไดงาย
SIPOC MODEL
Supplier
1.
คณะกรรมการ
องคการเภสัช
กรรม
2. ผูบริหาร
ระดับสูง (DD)
3.
คณะทํางาน
มุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
4.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

Input
1. วิสัยทัศน/
ยุทธศาสตร
องคกร
2. นโยบาย
จาก
คณะกรรมการ
องคการเภสัช
กรรม/
ผูบริหาร
ระดับสูง
3. ความ
ตองการของ
ผูมีสวนไดสวน
เสียและลูกคา
4. ความเสี่ยง
ขององคกร/
หนวยงาน

Process
1. คณะทํางานมุงเนนการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม ทบทวนและ
ประเมินสถานะของระบบการจัดการ
ความรูการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
และนําผลประเมินเสริมสราง
วัฒนธรรมดานการจัดการความรูและ
นวัตกรรม (Gap Analysis) มากําหนด
แผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ โดยหัวขอระบบระบบการ
จัดการความรูและการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย
 การกําหนดขอมูลที่เปนกรอบใน
การจัดทําองคความรู (Defining)
ซึ่งครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้
o กระบวนการหลักของ อภ.
(Core Processes)
o กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ
(Key Supporting
Processes)
o ความสามารถหลักของ อภ.
(Corporate Core
Competency)
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Time
ตาม
แผนการ
ดําเนินการ
ประจําป

Output
1. จํานวน
องคความรูที่
สําคัญและ
จําเปนตอการ
ดําเนินงาน
ของ อภ.
2. ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เปน
ฐานขอมูล
สนับสนุนการ
จัดเก็บและ
สืบคนองค
ความรูที่เปน
ปจจุบันและ
ใชงานงาย

Customer
1.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
2. ผูบริหาร
พนักงานและ
ลูกจาง

Supplier

Input

Process
o คางานและคําบรรยายลักษณะ
งาน (Job Value & Job
Descriptions)
o กลุมลูกคาและตลาดของ อภ.
(Market / Customer
Segment)
o หวงโซอุปทานของธุรกิจ
(Supply Chain)
o สมรรถนะที่จําเปนและ
ตองการ (Setting
Competency
Requirements)
 การพัฒนาองคความรู (Creating)
ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
o การฝกอบรมและพัฒนา
(Training & Development)
o การวางแผนผูสืบทอดของ
ตําแหนงงานหลักและการ
บริหารจัดการคนเกง
(Succession Planning &
Talent Management)
o การพิจารณาคุณสมบัติ
ความสามารถในการทํางานมา
ใชเปนเกณฑในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
(Competency-based
Selection & Recruitment)
o การหมุนเวียนงาน (Job
Rotation)
o การพัฒนาบุคลากรภายใน
องคกรขึ้นมาดวยทีมวิทยากร
ของตัวเอง (Developing
Internal Trainer)
o การพัฒนาความรอบรูเพื่อ
สนับสนุนการแขงขันในการ
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
ดําเนินธุรกิจ (Developing
Competitive Intelligence)
o การจัดทํา Best-practice
Searches & Benchmarking
o เก็บบันทึกองคความรูลง
แบบฟอรมจัดการความรู
 จัดทําฐานขอมูล (Capturing) ซึ่ง
ประกอบไปดวย
o แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Bestpractice Database)
o ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (Expert
Directories)
o คลังองคความรู (Knowledge
Repositories)
o คลังจัดเก็บขอมูลสําคัญ (Key
Data Warehousing)
o บูรณาการกับการจัดการ
คุณภาพและความเสี่ยง
(Integrate to Quality &
Risk Management)
o Process Documentation &
Reengineering
o คูมือการปฏิบัติงาน (Work
Manual Development)
 การแลกเปลี่ยน (Sharing) โดย
ประกอบไปดวย
o กลุมการสนทนาออนไลน
(Forming on-line
Discussion Groups)
o ระบบติดตามผลการ
ดําเนินการและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Performance &
Decision Support System)
o การสื่อสารแลกเปลี่ยนภายใน
องคกร (Internal
Communications)
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
o การสื่อสารแลกเปลี่ยน
ภายนอกองคกร (External
Communications)
o การแบงปนขอมูลแนวปฏิบัติที่
เปนเลิศและคูเทียบ
(Benchmark & Bestpractice Sharing)
o การสรางเครือขายความรู หรือ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Forming
Knowledge Networks) โดย
ใชแบบฟอรมชุมชนนักปฏิบัติ
(Communities of Practice;
CoP)
o การสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญ
หรือชุมชนผูเชี่ยวชาญ
(Forming Expertise
Networks (CoE))
 การนําไปใช (Apply) โดยเปนการ
นําไปเชื่อมโยงกับกระบวนการ
ภายในดังนี้
o กระบวนการวางแผนกลยุทธ
และการตัดสินใจ (Strategic
Planning & Decision
Making Process)
o การบริหารความเสี่ยง (Risk
Management)
o การสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน
(Competitive Advantage)
o การสงเสริมคานิยมองคกร
(Core Values)
o การสรางนวัตกรรมและโอกาส
ทางธุรกิจ (Innovation/
Business Opportunity)
o การสรางความรวมมือกับผูมี
สวนไดสวนเสียและพันธมิตร
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
(Cooperative with
Stakeholder & Partners)
o สมรรถนะที่สําคัญ (Key
Competency)
2. ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
ความรูตาม
3. รายงานความคืบหนา ผลการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค โอกาสใน
การพัฒนา และรับขอสังเกตจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมรายเดือน/
รายไตรมาส
4. นําเสนอสรุปผลการประเมินการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการความรู
และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลแก
คณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม เพื่อทราบและรับขอสังเกต
นําไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน
ในปงบประมาณถัดไป

Time

Output

Customer

2. กระบวนการรวบรวมความคิดสรางสรรค
กระบวนการ : กระบวนการรวบรวมความคิดสรางสรรค
ขอกําหนดของกระบวนการ : การรวบรวมขอมูลความคิดใหม
ความคิดสรางสรรค เพื่อเปนขอมูลนํามาตอยอดพัฒนาใหเกิด
นวัตกรรมสรางคุณคาตอองคกร

หนวยงาน : ผูบริหารและพนักงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จํานวนความคิดใหม หรือ
ความคิดสรางสรรคที่รวบรวมจัดเก็บไดแตละป

SIPOC MODEL
Supplier
1. สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
(สคร.)

Input
1. วิสัยทัศน/
ยุทธศาสตร
องคกร
2. นโยบาย
จาก

Process
1. สํารวจ/ระบุปญหากระบวนการ
ภายในองคกร วิสัยทัศน ยุทธศาสตร
องคกร และความเสี่ยงองคกร
- สํารวจ/รวบรวมขอมูลความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
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Time
ตาม
แผนการ
ดําเนินการ
ประจําป

Output
1. จํานวน
ความคิดใหม
2. ขั้นตอน/
กระบวนการ
ใหม

Customer
1. ผูบริหาร
พนักงาน
และลูกจาง
2. ผูมีสวนได
สวนเสีย

Supplier
2. กระทรวง
สาธารณสุข
3.
คณะกรรมการ
องคการเภสัช
กรรม
4. ผูบริหาร
พนักงานและ
ลูกจาง
5. ผูมสี วนได
สวนเสีย
6. ลูกคา

Input
คณะกรรมการ
องคการเภสัช
กรรม/
ผูบริหาร
ระดับสูง
3. ความเสี่ยง
ขององคกร/
หนวยงาน
4. ความ
ตองการของ
ผูมีสวนไดสวน
เสีย
5. ความ
ตองการของ
ผูบริหาร
พนักงานและ
ลูกจาง
6. ความ
ตองการของ
ลูกคา

Process
- สํารวจ/รวบรวมขอมูลความตองการ
ของลูกคา
- สํารวจความรู ความสามารถและ
ศักยภาพการใชความคิดสรางสรรคของ
ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง
2. นําขอมูลปญหา/ความตองการนั้นมา
หาแนวทางปรับปรุง/แกไข ดวยวิธีการ
ใหม ขั้นตอนใหม ความคิดใหม หรือ
เทคโนโลยีใหม เชน ผานกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
การจัดประกวดโครงการความคิด
สรางสรรค สรางบรรยากาศในการ
สงเสริมความคิดสรางสรรค เปนตน
3. ทดสอบวิธีการใหม ขั้นตอน
กระบวนการใหม หรือเทคโนโลยีใหม
เพื่อใหไดผลลัพธ
4. รวบรวมความคิดใหม ความคิด
สรางสรรค วิธีการ/ขั้นตอนกระบวนการ
ใหม หรือเทคโนโลยีใหมที่ทดสอบแลว
หรือทดลองดําเนินการแลว เพื่อเปน
ฐานขอมูลเก็บเปนหมวดหมูสําหรับการ
คนควา/แบงปนความรู เชน ระบบ KM
Portal เปนตน

Time

Output
3. เทคโนโลยี
ใหม
4. โครงการ
ใหม

Customer
3. ลูกคา

3. กระบวนการวิเคราะหคัดเลือกความคิดสรางสรรคโดยตอบสนอง VOC และ VOS
กระบวนการ : กระบวนการวิเคราะหคัดเลือกความคิด
สรางสรรคโดยตอบสนอง VOC และ VOS
ขอกําหนดของกระบวนการ :
1. มีชองทางการรับฟงที่หลากหลาย ไดขอมูลครบถวน และ
เปนปจจุบัน
2. สามารถถายทอดขอมูลเสียงของลูกคาและเสียงของผูมีสวน
ไดสวนเสียไปเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริการ
กระบวนการ และธุรกิจ

หนวยงาน : ฝายการตลาดและการขาย
ตัวชี้วัดประสิทธิผล :
1. ผลการประเมินความพึงพอใจตอชองทางการรับฟง
ลูกคา
2. ผลการวิเคราะหความตองการและความคาดหวังที่
นําไปใชในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริการ
กระบวนการ และธุรกิจ

SIPOC MODEL
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Supplier

Input

1. ผูบริหา
ร
2. ฝาย
การตล
าดและ
การขาย
3. ผูบริโภ
ค
4. สํานักง
าน
หลักปร
ะกัน
สุขภาพ
แหงชา
ติ
(สปสช.
)
5. โรงพยา
บาลรัฐ
และ
เอกชน
6. คณะกร
รมการ
วิชาการ
7. สมาคม
แพทย
สภา
8. สํานักง
าน
คณะกร
รมการ
อาหาร
และยา
(อย.)

1. นโยบาย
ผูบริหาร
2. ชอง
ทางการ
รับฟง
ลูกคา
และผูมี
สวนได
สวนเสีย
3. ผลการ
ประเมิน
ประสิทธิ
ผลของ
ชองทาง
การรับ
ฟงลูกคา
4. ความ
คิดเห็น
ตอ
ผลิตภัณ
ฑ
5. ผลการ
ทดลอง
6. ประสบก
ารณใน
การใช
จริง
7. การ
รวบรวม
ผลกระท
บจาก
การใช
8. ประสบก
ารณการ

Process

1.

2.

3.

4.

5.

Tim
Output
Custome
e
r
กองบริหารลูกคาสัมพันธและ
ก.ย.- ชองทางการรับฟงลูกคา 1. ฝาย
หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนดและ ต.ค. และผูมีสวนไดสวนเสีย
การตลา
วางแผนการรวบรวมขอมูลจากชอง
ที่มีทั้งหมด
ดและ
ทางการรับฟงลูกคาและผูมีสวนได
การขาย
สวนเสียที่มีทั้งหมด
2. ผูบริหาร
3. ทุกฝาย
รวบรวมขอมูลการรับฟงเสียงของ
ทุก ขอมูลการรับฟงเสียง
งาน
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจาก
เดือน ของลูกคาและผูมีสวน
ชองทางตางๆ
ไดสวนเสียจากชองทาง 4. คณะทําง
าน
ตางๆ
โครงการ
กองบริหารลูกคาสัมพันธและ
ทุก ขอมูลสรุปเสียงของ
พัฒนา
หนวยงานที่รับผิดชอบสื่อสาร
เดือน ลูกคาและผูมีสวนได
ผลิตภัณ
ขอมูลการรับฟงเสียงของลูกคาและ
สวนเสีย
ฑ/
ผูมีสวนไดสวนเสียไปยังหนวยงาน/
บริการ
คณะทํางานโครงการที่ตองการใช
กระบวน
ขอมูล
การ
คณะทํางานโครงการ/หนวยงานที่ ชวงเว คุณสมบัติของ
ดําเนินง
รับผิดชอบนําขอมูลมาวิเคราะห
ลา ผลิตภัณฑ/บริการ
และสรุปเปนความตองการ
ของ กระบวนการดําเนินงาน าน หรือ
การ
(Customer and Stakeholder
การ หรือการพัฒนาธุรกิจ
พัฒนา
Requirements) เพื่อถายทอดไปสู พัฒน ใหมที่ตรงกับความ
ธุรกิจ
การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติ าในป ตองการ (Product
ใหม
ของผลิตภัณฑ/บริการ
งบ Requirements)
กระบวนการดําเนินงาน หรือการ ประม
พัฒนาธุรกิจใหมที่ตรงกับความ
าณ
ตองการ (Product
Requirements)
คณะทํางานโครงการ/หนวยงานที่ ชวงเว ลักษณะและคุณสมบัติ
รับผิดชอบวิเคราะหคุณสมบัติของ
ลา ของวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการ
ของ องคประกอบที่ตรงกับ
ดําเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจ
การ ความตองการ
ใหม (Product Requirements) พัฒน (Material
เพื่อถายทอดไปสูการออกแบบ
าใน Requirements)
ลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ ปงบ
หรือองคประกอบที่ตรงกับความ
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Supplier
9. NGOS
10. ผูสง
มอบ/คู
คา

Input

Process

Tim
e
รับ
ตองการ (Material
ประม
บริการ
Requirements)
าณ
9. การ
6. คณะทํางานโครงการ/หนวยงานที่ ชวงเว
ประเมิน
รับผิดชอบวิเคราะหลักษณะและ
ลา
ความพึง
คุณสมบัติของวัตถุดิบหรือ
ของ
พอใจ
องคประกอบ (Material
การ
10. การวิจัย
Characteristics) เพื่อถายทอด
พัฒน
ผูบริโภค
ไปสูการออกแบบกระบวนการ
าในป
11. การรับ
ปฏิบัติหรือการพัฒนา พรอมทั้ง
งบ
ขอ
การใชเทคโนโลยีในการดําเนินการ ประม
รองเรียน
ที่ตรงกับความตองการ
าณ
จาก
(Operation/Development
ลูกคา
and Technology
12. ระบบ
Requirements)
เทคโนโล 7. กองบริหารลูกคาสัมพันธติดตาม
ทุก
ยี
และประเมินผลการดําเนินการของ เดือน
สารสนเ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดเก็บ
ทศ
ขอมูลในแตละชิองทางตาม
แนวทางที่กําหนดไว
8. วิเคราะหชองทางที่มีในปจจุบัน
ก.ย.
เปรียบเทียบกับขอมูลสรุปความ
ตองการจากการรับฟงเสียงของ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจาก
ชองทางตางๆ
9. พิจารณาปรับปรุงชองทางเดิม/
เพิ่มชองทางใหมหรือยกเลิก
ชองทางที่ใชอยูในปจจุบันบาง
ชองทาง
10. กองบริหารลูกคาสัมพันธและ
หนวยงานที่รับผิดชอบนําขอสรุป
ความตองการและความคาดหวังใน
แตละชองทางมาสรุปเปนภาพรวม
ขององคกร
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ก.ย.

ก.ย.

Output

กระบวนการปฏิบัติหรือ
การพัฒนา พรอมทั้ง
การใชเทคโนโลยีในการ
ดําเนินการที่ตรงกับ
ความตองการ
(Operation/Develop
ment and
Technology
Requirements)

บันทึกขอความ/
รายงานการประชุม
ติดตาม

ขอมูลเปรียบเทียบชอง
ทางการรับฟงลูกคากับ
ขอมูลสรุปความ
ตองการของ
ลูกคาและผูมสี วนได
สวนเสีย
ขอมูลชองทางการรับ
ฟงลูกคาและผูมีสวนได
สวนเสียที่ไดรับการ
ปรับปรุง
รายงานสรุปสารสนเทศ
เสียงของลูกคาและผูมี
สวนไดสวนเสีย/
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ประจําฝายการตลาด

Custome
r

Supplier

Input

Process

Tim
e

Output

Custome
r

และการขาย/ผลการ
วิเคราะหความตองและ
ความคาดหวัง

การวิเคราะหคัดเลือกความคิดสรางสรรคโดยตอบสนอง Voice of Customer (VOC) และ Voice of
Stakeholder (VOS) ไดนําเทคนิคการแปลงหนาที่ทางคุณภาพ (Quality Function Deployment; QFD) มา
ใชดําเนินการ ซึ่งเปนการแปลงหนาที่ของผลิตภัณฑเชิงคุณภาพใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ เปนการประกัน
คุณภาพในการออกแบบโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมทั้ง
ถ ายทอดความต องการลู กคาและผูมี ส วนได สว นเสี ย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder)
กลับ มาเป น เป าหมายในการออกแบบผลิต ภัณ ฑ /บริการ กระบวนการดํ าเนิ นงาน และพัฒ นาธุ รกิจ เป น
เครื่องมือที่ใชเริ่มตนตั้งแตการสํารวจและวิจัยตลาดเพื่อตองการทราบวาถาลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจะมี
ความพอใจในนวัตกรรมที่เราจะพัฒนาไดนั้น นวัตกรรมนั้นจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติอยางไร การวิจัย
และพัฒนาจะตองแปลงความหมายใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยเริ่มจากกระบวนการฟงเสียงของ
ลู กคาและผูมี ส ว นได ส วนเสี ย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) และถ ายทอดไปสู ก าร
พัฒนาที่ตรงกับความตองการ จากนั้นจึงเปนการออกแบบวัตถุดิบหรือองคประกอบ และนําไปสูการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ตรงกับความตองการเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและผูมีสวนได
สวนเสียอยางยั่งยืน
ในการดําเนินการจะประยุกตใชอยางเปนระบบดวยการสรางบานแหงคุณภาพ (House of Quality)
เพื่อถายทอดความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียไปสูกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่สมบูรณ
ดังรูป
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รูปที่ 3-6 : ระบบดวยการสรางบานแหงคุณภาพ (House of Quality)

ขั้นตอนที่ 1 เปนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาที่เริ่มจากกระบวนการรับฟงและรวบรวมเสีย งของ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) ที่ไดรับจากความคิดเห็น
การทดลอง ประสบการณ ในการใช จริ ง การรวบรวมผลกระทบจากการใช ประสบการณก ารรับ บริ ก าร
การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยผูบริโภค การรับขอรองเรียนจากลูกคา ทั้งในขั้นตอนกอน ระหวาง และ
หลังการใช เพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปเปนความตองการ (Customer and Stakeholder Requirements)
ถายทอดไปสูการพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการดําเนินงาน หรือการพัฒนา
ธุรกิจใหมที่ต รงกับความตองการ (Product Requirements) ตามตัวอยางการถ ายทอดความต องการของ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียไปสูการพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ/บริการ ดังรูป
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รู ป ที่ 3-7 : ตั ว อย า งการถ า ยทอดความต อ งการของลู ก ค า และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (Customer and
Stakeholder Requirements) ไปสู ก ารพั ฒ นาลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ /บริ ก าร (Product
Characteristics)

โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑยา (Product Characteristics) ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ที่สําคัญ
ดังนี้
1. ขอกําหนดเฉพาะหัวขอที่สําคัญตาม ICH Q6 ไดแก
1.1 ลักษณะภายนอกและเอกลักษณของผลิตภัณฑ
1.2 เอกลักษณของสาร (Identification)
1.3 ปริมาณสารสําคัญ (Assay)
1.4 ความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ (Uniformity of Dosage Units)
1.5 การปนเปอนทางกายภาพ (ฝุนผง)
1.6 การปนเป อ นทางเคมี (Organic Impurities, Inorganic Impurities และ Residual
Solvent)
1.7 ปนเปอนทางชีวภาพ (เชื้อจุลินทรีย)
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1.8 การละลายของผลิตภัณฑ (Dissolution)
2. สถานที่ผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง GMP
3. รายงานการศึ ก ษาชี ว สมมู ล ในมนุ ษ ย (Bioequivalent Study; BE) หรื อ รายงานการยกเว น
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
4. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑตาม ICH Q1 (สภาวะเรง 40◦C, 75%RH ที่ระยะเวลา 6
เดือน และ Room Temperature 30◦C, 75%RH อยางนอยที่ระยะเวลา 12 เดือน) ในบรรจุภัณฑที่ขายจริง
ตารางที่ 3-1 : ตัวอยางความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/คูคา
คณะกรรมการวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Before
(สปสช.)
ภาคประชาชน เชน สมาคมแพทยสภา,
NGOS
ลูกคา
NGOS
During
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
ลูกคา
After โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
NGOS

ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ยาที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
คุณภาพของยา แนวทางการผลิตยาในอนาคต
คุณภาพของยา
ความตองการในการใชยา
ความตองการในการใชยา

ขั้นตอนที่ 2 เปนการถายทอดลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการดําเนินงาน
หรื อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ใหม (Product Requirements) โดยใช บ า นแห ง คุ ณ ภาพ (House of Quality) ใน
รูปแบบของแผนภูมิ Matrix เพื่อวิเคราะห หาความสั ม พันธร ะหว างลักษณะและคุณสมบั ติของผลิ ต ภั ณ ฑ /
บริการ กระบวนการดําเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจใหมกับการออกแบบลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ
หรือองคประกอบที่ตรงกับความตองการ (Material Requirements) ตามตัวอยางการถายทอดคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑไปสูการพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ ดังรูป
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รูปที่ 3-8 : ตัวอยางการถายทอดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Characteristics) ไปสูการพัฒนาลักษณะ
และคุณสมบัติของวัตถุดิบ (Material Characteristics)

โดยคุณสมบัติของของวัตถุดิบ (Material Characteristics) ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ที่สําคัญ
ดังนี้
1. ขอกําหนดเฉพาะหัวขอที่สําคัญตาม ICH Q6 ซึ่งเปนลักษณะภายนอกและคุณสมบัติกายภาพของ
วัตถุดิบ ไดแก ขนาดอนุภาคและลักษณะรูปผลึก (Description) เอกลักษณของสาร (Identification) ปริมาณ
สารสําคัญ (Assay) ปริมาณน้ําในวัตถุดิบ (Water Content or Loss on Drying) การปนเปอนทางกายภาพ
(ฝุนผง) การปนเป อนทางเคมี (Organic Impurities, Inorganic Impurities และ Residual Solvent) และ
การปนเปอนทางชีวภาพ (เชื้อจุลินทรีย)
2. สถานที่ผลิตวัตถุดิบไดรับการรับรอง GMP
3. ผลการศึกษาความคงสภาพของวัตถุดิบตาม ICH Q1 (สภาวะเรง 40◦C, 75%RH ที่ระยะเวลา 6
เดือน และ Room Temperature 30◦C, 75%RH อยางนอยที่ระยะเวลา 24 เดือน) ในบรรจุภัณฑที่ขายจริง
ขั้ น ตอนที่ 3 เป น ถ า ยทอดลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ ดิ บ หรื อ องค ป ระกอบ (Material
Characteristics) ไปสู การออกแบบกระบวนการปฏิบัติ หรื อการพั ฒ นา พรอมทั้ งการใชเทคโนโลยี ในการ
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ดํ า เนิ น การ (Operation/Development and Technology Requirements) ที่ ต รงกั บ ความต อ งการเพื่ อ
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามตัวอยางการถายทอดลักษณะและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบไปสูการออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนา ดังรูป
รู ป ที่ 3-9 : ตั ว อย า งการถ า ยทอดคุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ ดิ บ (Material Characteristics) ไปสู ก ารออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติ (Operation Requirements)

4.1 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)
กระบวนการ : กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสราง
นวัตกรรม (Product Innovation)
ขอกําหนดของกระบวนการ :
1. นวัตกรรมตองเกิดจากความคิดสรางสรรค (Creativity)
2. นวัตกรรมตองสรางคุณคาใหม (Value)
3. นวัตกรรมตองมีความใหม (Newness)
SIPOC MODEL
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หนวยงาน : คณะทํางานมุงเนนการจัดการความรู
และนวัตกรรม ทุกหนวยงานขององคการเภสัช
กรรม
ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จํานวนความคิดสรางสรรค
(Prototype) ที่นําไปสูการสรางนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ (Product Innovation) ไดในแตละป

Supplier
1. ผูบริหาร
ระดับสูง
(DD)
2.
คณะทํางาน
มุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
3.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

Input
1. วิสัยทัศน/
ยุทธศาสตร
องคกร
2. นโยบาย
จาก
คณะกรรมการ
องคการเภสัช
กรรม/
ผูบริหาร
ระดับสูง
3. ความ
ตองการของ
ผูมีสวนไดสวน
เสียและลูกคา
4. หลักเกณฑ
การประเมิน
โครงการ
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ
(Product
Evaluation)

Process
1. รวบรวมขอเสนอนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ (Product Innovation) ที่
เกิดจากความคิดสรางสรรคที่มีการ
เสนอโดยหนวยงาน
2. ดําเนินการจัดเตรียมขอมูล
การศึกษาความเปนไปไดของ
ผลิตภัณฑเบื้องตนเพื่อนํามาใช
ประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1
การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ
(Product Screening) ซึ่งมีหัวขอดังนี้
2.1. ประเมินความสอดคลองดาน
ยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic
Fit) คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ 20
โดยพิจารณา
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค
ของผลิตภัณฑกับยุทธศาสตร
องคกร (น้ําหนักรอยละ 12)
 ความสามารถในการนําไปตอยอด
กับผลิตภัณฑอื่นๆ (น้ําหนักรอยละ
8)
2.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ (Business Opportunity)
คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ 20 โดย
พิจารณา
 มูลคาตลาดเปาหมายของ
ผลิตภัณฑ (Target Market
Opportunity) (น้ําหนักรอยละ
10)
 ขอไดเปรียบในการแขงขันของ
ผลิตภัณฑ (Competitive
Advantages) (น้ําหนักรอยละ
10)
2.3 ประเมินระดับความพรอมของ
ผลิตภัณฑ (Product Readiness) คิด
เปนน้ําหนักรวมรอยละ 20 โดย
พิจารณา
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Time
ตาม
แผนการ
ดําเนินการ
ประจําป

Output
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่
ผานเกณฑ
ประเมิน

Customer
1.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
2. ผูบริหาร
พนักงานและ
ลูกจาง

Supplier

Input

Process
 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑ (Technology
Advantage) (น้ําหนักรอยละ 8)
 ความพรอมดานกําลังการผลิตและ
ทรัพยากรของ อภ. (Capacity
and Resources) (น้ําหนักรอยละ
6)
 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ (Risk
Assessment) (น้ําหนักรอยละ 6)
2.4 ประเมินผลตอบแทนของ
ผลิตภัณฑ (Returns) คิดเปนน้ําหนัก
รวมรอยละ 40 โดยพิจารณา
 ผลตอบแทนทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ (Financial
Assessment) : NPV within 3
years (น้ําหนักรอยละ 15)
 ผลตอบแทนทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ (Financial
Assessment) : Gross Profit
Margin (น้ําหนักรอยละ 15)
 ผลตอบแทนทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ (Financial
Assessment) : Gross Profit
Margin (น้ําหนักรอยละ 15)
 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร
(Economic Assessment)
(น้ําหนักรอยละ 10) โดยพิจารณา
ในดาน
o ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชียา
หลัก
o ผลิตภัณฑที่เปน First
Generic หรือบัญชี
นวัตกรรม
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
o ผลิตภัณฑที่ทดแทนการ
นําเขา
o ผลิตภัณฑที่อยูในแนว
ทางการใชยา
โดยโครงการที่ผานเพื่อจะไปวิเคราะห
ใน Gate-2 จะตองไดคะแนนไมนอย
กวารอยละ 70
3. นําเสนอคณะทํางานมุงเนนการ
จัดการความรูและนวัตกรรมเพื่อ
พิจาณาอนุมัติดําเนินการตอใน Gate2
4. ดําเนินการการประเมินการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ ตามหลักเกณฑ
ใน Gate-2 (Product
Development Criteria) ซึ่งมีหัวขอ
ดังนี้
4.1 ประเมินความสอดคลองดาน
ยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic
Fit) คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ 15
โดยพิจารณา
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค
ของผลิตภัณฑกับยุทธศาสตร
องคกร (น้ําหนักรอยละ 5)
 ความสามารถในการนําไปตอยอด
กับผลิตภัณฑอื่นๆ (น้ําหนักรอยละ
5)
 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร
(Economic Assessment)
(น้ําหนักรอยละ 5) โดยพิจารณา
ในดาน
o ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชียา
หลัก
o ผลิตภัณฑที่เปน First
Generic หรือบัญชี
นวัตกรรม
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
o ผลิตภัณฑที่ทดแทนการ
นําเขา
o ผลิตภัณฑที่อยูในแนว
ทางการใชยา
4.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ (Business Potential) คิด
เปนน้ําหนักรวมรอยละ 20 โดย
พิจารณา
 มูลคาตลาดเปาหมายของ
ผลิตภัณฑ (Target Market
Opportunity) (น้ําหนักรอยละ 5)
 ขอไดเปรียบในการแขงขันของ
ผลิตภัณฑ (Competitive
Advantages) (น้ําหนักรอยละ 5)
 ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
(Customer Requirements)
(น้ําหนักรอยละ 5)
 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ (Risk
Assessment) (น้ําหนักรอยละ 5)
4.3 ประเมินผลตอบแทนทางการเงิน
ของผลิตภัณฑ (Financial Returns)
คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ 30 โดย
พิจารณา
 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน
ทางการเงิน (Financial
Assumption) (น้ําหนักรอยละ 4)
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ภายใน (IRR)
(น้ําหนักรอยละ 6)
 มูลคาปจจุบันสุทธิของผลิตภัณฑ
(NPV within 3 years) (น้ําหนัก
รอยละ 10)
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
 ระยะเวลาคืนทุนของผลิตภัณฑ
(Payback Period) (น้ําหนักรอย
ละ 5)
 อัตราความสามารถในการทํากําไร
ขั้นตน (Gross Profit Margin)
(น้ําหนักรอยละ 5)
4.4 ประเมินระดับความพรอมดาน
เทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ
(Technology Barrier) คิดเปน
น้ําหนักรวมรอยละ 15 โดยพิจารณา
 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑ (Technology
Advantage) (น้ําหนักรอยละ 5)
 การคุมครองเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑ (Technology
Protection) (น้ําหนักรอยละ 5)
 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา
เทคโนโลยีนี้ไปใชงาน
(Operational Challenges)
(น้ําหนักรอยละ 5)
4.5 ประเมินความสามารถในการนํา
โครงการไปปฏิบัติ (Execution
Capability) คิดเปนน้ําหนักรวมรอย
ละ 20
โดยพิจารณา
 ความพรอมดานกําลังการผลิตและ
ทรัพยากรของ อภ. (Capacity
and Resources) (น้ําหนักรอย
ละ 5)
 ศึกษาผลกระทบดานกฎหมาย
ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม (Compliance)
(น้ําหนักรอยละ 5)
 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความ
พรอมดานการปฏิบัติการของ
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
ผลิตภัณฑ (Competency)
(น้ําหนักรอยละ 5)
 มีเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่พรอมใหความรวมมือในการ
ดําเนินงาน (Partnership)
(น้ําหนักรอยละ 5)
5. นําเสนอคณะทํางานมุงเนนการ
จัดการความรูและนวัตกรรมเพื่อ
พิจาณาอนุมัติ
6. นําเสนอผลการประเมินโครงการแก
คณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่จะใชประโยชน

Time

Output

Customer

กระบวนการประเมิน นวัต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Evaluation) มีวั ตถุ ประสงค ในการประเมิ น
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ ความพรอมดานเทคโนโลยีและ
สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ และความเปนไปไดของผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ เพื่อสรางความมั่นใจวา
ผลสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑจะเปนไปตามที่องคกรคาดหวัง โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
รูปที่ 3-10 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)
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จากขั้นตอนการดําเนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑใน 2 ระยะจาก Gate-1
ถึง Gate-2 ดังรูป
รูปที่ 3-11 : กระบวนการและหลักเกณฑประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Evaluation) ใน 2 ระยะ

นวัตกรรมผลิตภัณฑที่เสนอเพื่อการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินโดยเริ่มจากการจัดเตรียม
ขอมูลการศึกษาความเปนไปไดของผลิตภัณฑเบื้องตนเพื่อนํามาใชประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1 การ
คัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Screening) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากนั้นจึงนําไป
ดําเนินการพัฒนาและนํามาประเมินตามหลั กเกณฑ ใน Gate-2 การพัฒนานวัตกรรมผลิ ตภัณ ฑ (Product
Development) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 อีกครั้ง จึงจะถือวาผานหลักเกณฑการประเมินเพื่อ
นําไปดําเนินการตอในขั้นตอนการดําเนินการในเชิงพาณิชย (Commercial) ตอไป
มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ ป ระเมิ น แต ล ะข อ ของ Gate-1 การคั ด เลื อ กนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ
(Product Screening) ดังนี้
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ตารางที่ 3-2 : 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)

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

3.2 ความพรอมดานกําลังการ
ผลิตและทรัพยากรของ อภ.
(Capacity and Resources)

Leader/
Challenger

100% with owned
Capacity and
Resources

>70% with
owned or
controllable
Capacity and
Resources
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>50% with
owned or
controllable
Capacity and
Resources

None

≥50% in
early or
under
developme
nt
≥50% is
Uncontrollable

10

20
10

5

รายการประเมิน

ดีมาก (4)
Competitive Edge

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
Small
Medium
High
5
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1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Fit) ประกอบดวย
1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑนี้
ไมสามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนผลิตภัณฑที่จะสรางมูลคาสูงและสนับสนุนการเติบโตขององคกรในอนาคตหรือ
เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมอบหมายใหพัฒนาตามนโยบายขององคกร (Corporate's New S-curve/
ผลิตภัณฑตามนโยบาย)
 ระดับที่ 3: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกร โดย
เปนการสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกรตอเนื่องมากกวา 5 ป (Long-term Potential Star)
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 ระดับที่ 2: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกร โดย
เปนการสรางยอดขาย/มูล คาสูง ให แกองคกรต อเนื่ องไมน อยกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป (Shortterm Potential Star)
 ระดับที่ 1: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตต่ําและสรางยอดขายนอย หรือเปนผลิตภัณฑที่
ไมสามารถประเมินการเติบโตและยอดขายได (Question Mark)
1.2 ความสามารถในการนําไปตอยอดกับโครงการอื่นๆ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดถึงโอกาสในการตอ
ยอดเทคโนโลยีหรือองคความรูจากการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาขึ้นเปนหนึ่งในองคความรูหลักหรือผลิตภัณฑหลักขององคกร ที่นําไปใช
ตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ อื่นๆ ได อยางนอยอีก 3 ผลิตภัณฑในหลากหลายกลุม (Core
Know-how/product platform - Open Opportunities to many product, ≥3)
 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพื่อนําไปใชตอยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ ในกลุมผลิตภัณฑเดียวกันได
(Well Extended - Modified to Project in related fields)
 ระดั บที่ 2: สามารถนํ าไปปรั บใช กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่น ๆ ที่ มีลั กษณะใกลเคีย งกัน ได (Extended Adapted to similar Project)
 ระดับที่ 1: ไมสามารถนําไปใชตอยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ ได (Could not be transferred)
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Opportunity) ประกอบดวย
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของผลิตภัณฑ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลคาหรือขนาด
ของตลาดเป า หมายของผลิ ต ภั ณ ฑ (Target Market Size) ที่ เป น ประมาณการในรูป ของตั ว เงิ น แบ ง การ
ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 500 ลานบาท (≥ 500 ลานบาท)
 ระดับที่ 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 400 ลานบาท แตนอยกวา 500
ลานบาท [400 - 500 ลานบาท)
 ระดับที่ 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตนอยกวา 400
ลานบาท [300 - 400 ลานบาท)
 ระดับที่ 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 300 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ
ได (< 300 ลานบาท or Unpredictable)
2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขันของผลิตภัณฑ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สรางรายไดของโครงการเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ
ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดเปนผูนําอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู
เทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Leader/Challenger)
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 ระดับที่ 3: เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดเปนผูนํา 5 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบ
กับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Key Player - Top 5)
 ระดั บที่ 2: เป น ผลิ ต ภั ณฑ ที่ส ามารถสรางความแตกต างในตลาด สามารถเป นผู นํา ดา นราคา
(สามารถกํ า หนดราคาที่ ต่ํ า สุ ด หรื อ คุ ม ค า สุ ด ) ในตลาด หรื อ เป น ผู นํ า ในด า นคุ ณ ภาพ เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ คู เ ที ย บ และ/หรื อ คู แ ข ง ในตลาด (Differentiate, Price Taker or Quality
Leader)
 ระดับที่ 1: ไมสามารถประเมินได (None)
3. ระดับความพรอมของผลิตภัณฑ (Product Readiness) ประกอบดวย
3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน
การนําเทคโนโลยีทั้งที่องคกรมีอยูในปจจุบันและที่สามารถจัดหาเพิ่มเติมไดเพื่อมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใช แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในป จจุบันและสามารถจัด หาเพิ่มเติม เพื่อมาใช ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในป จจุบันและสามารถจัด หาเพิ่มเติม เพื่อมาใช ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100 (>70% Already
Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในป จจุบันและสามารถจัด หาเพิ่มเติม เพื่อมาใช ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑไดเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50%
Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในป จจุบันและสามารถจัด หาเพิ่มเติม เพื่อมาใช ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development)
3.2 ความพรอมดานกําลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก
ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ แบงการ
ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ ที่เป น ขององค กรเองหรื อที่ อ งค กรสามารถควบคุ มได เองทั้ ง หมดหรือ รอยละ 100
(100% with owned Capacity and Resources)
 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา
ร อ ยละ 70 แต ไ ม ถึ ง ร อ ยละ 100 (>70% with owned or controllable Capacity and
Resources)
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 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50
(≥50% is Uncontrollable)
3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํ านวน
ปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
สงผลใหการพัฒนาผลิต ภัณฑต องมี การปรับ เปลี่ยนแผนหรื อไม เปนไปตามเปา หมายที่ กําหนดไว แบงการ
ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: การพัฒนาผลิตภัณฑไมมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least)
 ระดับที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 1 ปจจัย (Small : High Risks =
1)
 ระดับที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 2 ปจจัย (Medium : High Risks
= 2)
 ระดับที่ 1: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงอยางนอย 3 ปจจัย (High : High Risks
≥ 3)

4. ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ (Returns)
4.1 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิต ภัณ ฑ (Financial Assessment: NPV within 3 years) โดยพิจารณา
จากมูล คาปจจุ บัน สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับ จากนั บจากเริ่มดํ าเนิ นการ
โครงการในเชิงพาณิชย หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 3 ป
กับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของโครงการ
แสดงรายละเอี ย ดและตั ว อย า งการคํ า นวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมิ น โครงการเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 600 ลานบาท (≥ 600 ลานบาท)
 ระดับที่ 3: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 450 ลานบาท แตไมถึง 600 ลานบาท (450 - 600
ลานบาท)
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 ระดับที่ 2: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตไมถึง 450 ลานบาท
(300 - 450 ลานบาท)
 ระดับที่ 1: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 150 ลานบาท แตไมถึง 300 ลานบาท
(150 - 300 ลานบาท)
4.2 ผลตอบแทนทางการเงิน ของผลิต ภัณฑ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากเริ่ม
ดําเนินการในเชิงพาณิชย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา
3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 (≥ 35%)
 ระดับที่ 3: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา
3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 35 (≥
30%)
 ระดับที่ 2: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา
3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 30 (≥
25%)
 ระดับที่ 1: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา
3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 แตไมถึงรอยละ 25 (≥
20%)
4.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรที่ใชวิเคราะห ในการจัดสรรทรั พยากรที่มีอยู ใหมีความคุม คามากที่สุด ซึ่งเปนการวิเคราะห ที่
ครอบคลุมถึงความคุมคา หรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social
Benefit) กําหนดเปน 4 หัวขอตามประเภทของผลิตภัณฑ ไดแก
4.3.1 ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชียาหลัก
4.3.2 ผลิตภัณฑที่เปน First Generic หรือบัญชีนวัตกรรม
4.3.3 ผลิตภัณฑที่ทดแทนการนําเขา
4.3.4 ผลิตภัณฑที่อยูในแนวทางการใชยา
ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 3 หัวขอ (3 ขอ)
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 ระดับที่ 3: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 3 หัวขอ (2 ขอ)
 ระดับที่ 2: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 1 หัวขอ โดยเปนหัวขอ 4.3.1 หรือ 4.3.2 เทานั้น (1 ขอ)
 ระดับที่ 1: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 1 หัวขอ โดยเปนหัวขอ 4.3.3 หรือ 4.3.4 เทานั้น (1 ขอ)
สําหรับหลักเกณฑ การประเมินแตล ะขอของ Gate-2 การประเมินการพัฒนานวัต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ
(Product Development) มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3-3 : 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 :
1 ขอ
1 ขอ
4.3.1 ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชียา
3 ขอ
2 ขอ
(ขอ 4.3.1 หรือ (ขอ 4.3.3 หรือ
5
หลัก
4.3.2)
4.3.4)
4.3.2 ผลิตภัณฑที่เปน First
Generic หรือบัญชีนวัตกรรม
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รายการประเมิน

ดีมาก (4)
Competitive Edge

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

4.3.3 ผลิตภัณฑที่ทดแทนการ
นําเขา
4.3.4 ผลิตภัณฑที่อยูในแนว
ทางการใชยา
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Potential)
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ
(400-500
ผลิตภัณฑ (Target Market
≥ 500 ลานบาท
ลานบาท)
Opportunity)
2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน
Key Player
ของผลิตภัณฑ (Competitive
Leader/Challenger
(Top 5)
Advantages)
Solution
(เหนือความ
คาดหวัง) i.e.
2.3 ความสามารถในการ
Value-added (New Clinical Trial,
ตอบสนองความตองการของ
drug, New
International
ลูกคา (Customer
Combination)
Std, คุณภาพ
Requirements)
ดีกวาผลิตภัณฑ
คูแขงใน
ทองตลาด
2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
Small
ที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ
None to Least
(High Risks = 1)
(Risk Assessment)
3. ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Returns)
3.1. ความสมเหตุสมผลของ
Best Practice
Realistic
สมมติฐานทางการเงิน
Assumption
Assumption
(Financial Assumption)
3.2. อัตราผลตอบแทนจากการ
≥ Hurdle rate
≥ Hurdle rate
ลงทุนภายใน (IRR)
+15%
+10%
3.3. มูลคาปจจุบันสุทธิของ
251-400 ลาน
ผลิตภัณฑ (NPV within 3
≥ 400 ลานบาท
บาท
years)
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ปรับปรุง (1)
Neutral

(%
น้ําหนัก)

20
(300 - 400
ลานบาท)

< 300 ลานบาท
or
Unpredictable

5

Price Taker

None

5

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

Meet
Standard
100%
(QFD)

5

Medium
High
(High Risks = 2) (High Risks ≥ 3)

5
20

Good
Assumption

Poor
Assumption

4

≥ Hurdle rate

≥ %WACC

4

100-250 ลาน
บาท

< 100 ลานบาท

4

รายการประเมิน

ดีมาก (4)
Competitive Edge

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

ปรับปรุง (1)
Neutral

3.4. ระยะเวลาคืนทุนของ
< 3 ป
3-5 ป
5-8 ป
> 8 ป
ผลิตภัณฑ (Payback Period)
3.5. อัตราความสามารถในการ
ทํากําไรขั้นตน (Gross Profit
≥ 35%
≥ 30%
≥ 25%
≥ 20%
Margin)
4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ (Technology Barrier)
4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี
100% Already
>70% Already >50% Already ≥50% in early
ของผลิตภัณฑ (Technology
Exist and
Exist and
Exist and
or under
Advantage)
Acquirable
Acquirable
Acquirable development
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)
4
4
15
10

5

20

4

4

4

4

100
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1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Fit) ประกอบดวย
1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑนี้
ไมสามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนผลิตภัณฑที่จะสรางมูลคาสูงและสนับสนุนการเติบโตขององคกรในอนาคตหรือ
เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมอบหมายใหพัฒนาตามนโยบายขององคกร (Corporate's New S-curve/
ผลิตภัณฑตามนโยบาย)
 ระดับที่ 3: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกร โดย
เปนการสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกรตอเนื่องมากกวา 5 ป (Long-term Potential Star)
 ระดับที่ 2: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกร โดย
เปนการสรางยอดขาย/มูล คาสูง ให แกองคกรต อเนื่องไมน อยกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป (Shortterm Potential Star)
 ระดับที่ 1: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตต่ําและสรางยอดขายนอย หรือเปนผลิตภัณฑที่
ไมสามารถประเมินการเติบโตและยอดขายได (Question Mark)
1.2 ความสามารถในการนําไปตอยอดกับโครงการอื่นๆ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดถึงโอกาสในการตอ
ยอดเทคโนโลยีหรือองคความรูจากการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาขึ้นเปนหนึ่งในองคความรูหลักหรือผลิตภัณฑหลักขององคกร ที่นําไปใช
ตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑอื่นๆ ได อยางนอย 3 ผลิตภัณฑในหลากหลายกลุม (Core Knowhow/product platform - Open Opportunities to many product, ≥3)
 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพื่อนําไปใชตอยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ ในกลุมผลิตภัณฑเดียวกันได
(Well Extended - Modified to Project in related fields)
 ระดั บที่ 2: สามารถนํ าไปปรั บใช กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่น ๆ ที่ มีลั กษณะใกลเคีย งกัน ได (Extended Adapted to similar Project)
 ระดับที่ 1: ไมสามารถนําไปใชตอยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ ได (Could not be transferred)
1.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรที่ใชวิเคราะห ในการจัดสรรทรั พยากรที่มีอยู ใหมีความคุม คามากที่สุด ซึ่งเปนการวิเคราะห ที่
ครอบคลุมถึงความคุมคา หรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social
Benefit) กําหนดเปน 4 หัวขอตามประเภทของผลิตภัณฑ ไดแก
4.3.1 ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชียาหลัก
4.3.2 ผลิตภัณฑที่เปน First Generic หรือบัญชีนวัตกรรม
4.3.3 ผลิตภัณฑที่ทดแทนการนําเขา
4.3.4 ผลิตภัณฑที่อยูในแนวทางการใชยา
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ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 3 หัวขอ (3 ขอ)
 ระดับที่ 3: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 3 หัวขอ (2 ขอ)
 ระดับที่ 2: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 1 หัวขอ โดยเปนหัวขอ 4.3.1 หรือ 4.3.2 เทานั้น (1 ขอ)
 ระดับที่ 1: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 1 หัวขอ โดยเปนหัวขอ 4.3.3 หรือ 4.3.4 เทานั้น (1 ขอ)
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Opportunity) ประกอบดวย
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของผลิตภัณฑ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลคาหรือขนาด
ของตลาดเป า หมายของผลิ ต ภั ณ ฑ (Target Market Size) ที่ เป น ประมาณการในรูป ของตั ว เงิ น แบ ง การ
ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 500 ลานบาท (≥ 500 ลานบาท)
 ระดับที่ 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 400 ลานบาท แตนอยกวา 500
ลานบาท [400 - 500 ลานบาท)
 ระดับที่ 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตนอยกวา 400
ลานบาท [300 - 400 ลานบาท)
 ระดับที่ 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 300 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ
ได (< 300 ลานบาท or Unpredictable)
2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขันของผลิตภัณฑ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สรางรายไดของโครงการเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ
ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดเปนผูนําอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ
คูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Leader/Challenger)
 ระดับที่ 3: เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดเปนผูนํา 5 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบ
กับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Key Player - Top 5)
 ระดั บที่ 2: เป น ผลิ ต ภั ณฑ ที่ส ามารถสรางความแตกต างในตลาด สามารถเป นผู นํา ดา นราคา
(สามารถกํ า หนดราคาที่ ต่ํ า สุ ด หรื อ คุ ม ค า สุ ด ) ในตลาด หรื อ เป น ผู นํ า ในด า นคุ ณ ภาพ เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ คู เ ที ย บ และ/หรื อ คู แ ข ง ในตลาด (Differentiate, Price Taker or Quality
Leader)
 ระดับที่ 1: ไมสามารถประเมินได (None)
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2.3 ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา (Customer Requirements) โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของผลิตภัณฑในการตอบสนองความตองการของลูกคา แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบหรือวิธีการใหม สามารถสรางความแตกตางที่สราง
มูลคาเพิ่มใหแกลูกคาเหนือกวาความคาดหวังได (Value creator)
 ระดับที่ 3: ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาที่
เหนือกวาความคาดหวังได (Value-added)
 ระดับที่ 2: ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่คาดหวังและแกปญหาเพิ่มเติมใหแกลูกคาได (Solution)
 ระดั บ ที่ 1: ผลิ ต ภัณ ฑ แ ละบริ การของโครงที่ พั ฒ นาขึ้น การเป น รู ป แบบหรื อวิ ธี การ สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่คาดหวังได (Meet Requirement)
2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํ านวน
ปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
สงผลใหการพัฒนาผลิต ภัณฑต องมี การปรับ เปลี่ยนแผนหรื อไม เปนไปตามเปา หมายที่ กําหนดไว แบงการ
ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: การพัฒนาผลิตภัณฑไมมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least)
 ระดับที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 1 ปจจัย (Small : High Risks =
1)
 ระดับที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 2 ปจจัย (Medium : High Risks
= 2)
 ระดับที่ 1: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงอยางนอย 3 ปจจัย (High : High Risks
≥ 3)
3. ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Returns)
3.1 ความสมเหตุ ส มผลของสมมติ ฐ านทางการเงิ น (Financial Assumption) โดยพิ จ ารณาจากความ
สมเหตุสมผลของปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของผลิตภัณฑ
ไดแก การสรางรายได คาใชจาย ตนทุน และเงินลงทุน แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ปจจัยของสมมติ ฐานตางๆ ที่นํามาใช ในการศึ กษาความเปนไปได ทางการเงิ น ของ
ผลิตภัณฑ มีความสมเหตุสมผลสูงในทุกปจจัย (Best Practice Assumption)
 ระดั บที่ 3 ป จจั ย ของสมมติ ฐานตา งๆ ที่ นํ ามาใชในการศึกษาความเป นไปได ทางการเงิ นของ
ผลิตภัณฑ มีความสมเหตุสมผลสูงเปนสวนใหญ (Realistic Assumption)
 ระดับที่ 2: ปจจัยของสมมติ ฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเป นไปไดทางการเงิ น ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค วามสมเหตุ ส มผลเป น ส ว นใหญ แม ว า จะมี บ างป จ จั ย ที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง (Good
Assumption)
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 ระดับที่ 1: ปจจัยของสมมติ ฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเป นไปไดทางการเงิ น ของ
ผลิตภัณฑที่สวนใหญยงั ขาดความสมเหตุสมผลและตองปรับปรุง (Poor Assumption)
3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน (IRR) โดยพิจารณาจากการคํานวณหาอัตราคิดลดที่มีผลทําให
มูลคาปจจุบันของเงินสดที่ไดรับในอนาคต เทากับ เงินลงทุนที่จายในปจจุบัน นั่นคือ มูลคาปจจุบันของเงินสด
รับเทากับมูลคาปจจุบันของเงินสดจาย เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ยอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ (Hurdle Rate) ที่มาจากอัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of
Capital) ในการพัฒนาผลิตภัณฑบวกกับอัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสียงทีเพิ่มขึ้น (Risk Premium) ที่
สามารถประเมินในเชิง ปริมาณได แสดงรายละเอีย ดและตัว อยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การ
ประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (IRR) สูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่ยอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ (Hurdle Rate) ไมนอย
กวารอยละ 15 ≥ Hurdle rate +15%)
 ระดับที่ 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (IRR) สูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่ยอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Hurdle Rate) ไม
นอยกวารอยละ 10 แตไมถึงรอยละ 15 (≥ Hurdle rate +10%)
 ระดับที่ 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (IRR) ไมนอยกวา
อั ตราผลตอบแทนขั้น ต่ํา ที่ ย อมรั บไดเพื่อตั ดสิ นใจลงทุ นในของการพั ฒนาผลิต ภัณ ฑ (Hurdle
Rate) แตไมถึงรอยละ 10 (≥ Hurdle rate +10%)
 ระดับที่ 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (IRR) ไมนอยกวา
อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของโครงการ แตไมเกิน
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ยอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Hurdle Rate)
(≥ %WACC)
3.3 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิต ภัณ ฑ (Financial Assessment: NPV within 3 years) โดยพิจารณา
จากมูล คาปจจุ บัน สุ ทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับ จากนั บจากเริ่มดํ าเนิ นการ
โครงการในเชิงพาณิชย หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 3 ป
กับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของโครงการ
แสดงรายละเอี ย ดและตั ว อย า งการคํ า นวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมิ น โครงการเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 600 ลานบาท (≥ 600 ลานบาท)
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 ระดับที่ 3: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 450 ลานบาท แตไมถึง 600 ลานบาท (450 - 600
ลานบาท)
 ระดับที่ 2: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตไมถึง 450 ลานบาท
(300 - 450 ลานบาท)
 ระดับที่ 1: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 150 ลานบาท แตไมถึง 300 ลานบาท
(150 - 300 ลานบาท)
3.4 ระยะเวลาคืนทุนของผลิตภัณฑ (Payback Period) โดยพิจารณาจากระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ
(Net cash inflow) ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตที่จะมีมูลคาเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ
พอดี แสดงรายละเอียดและตัวอย างการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Payback Period) ไมเกิน 3 ป (≥ 3 ป)
 ระดับที่ 3: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Payback Period) มากกวา 3 ป แตไม
เกิน 5 ป (3-5 ป)
 ระดับที่ 2: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Payback Period) มากกวา 5 ป แตไม
เกิน 8 ป (5-8 ป)
 ระดับที่ 1: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Payback Period) มากกวา 8 ป (≥ 8 ป)
3.5 ผลตอบแทนทางการเงิน ของผลิต ภัณฑ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากเริ่ม
ดําเนินการในเชิงพาณิชย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา
3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 (≥ 35%)
 ระดับที่ 3: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา
3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 35 (≥
30%)
 ระดับที่ 2: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา
3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 30 (≥
25%)
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 ระดับที่ 1: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา
3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 แตไมถึงรอยละ 25 (≥
20%)
4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ (Technology Barrier) ประกอบดวย
4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน
การนําเทคโนโลยีทั้งที่องคกรมีอยูในปจจุบันและที่สามารถจัดหาเพิ่มเติมไดเพื่อมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใช แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในป จจุบันและสามารถจัด หาเพิ่มเติม เพื่อมาใช ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในป จจุบันและสามารถจัด หาเพิ่มเติม เพื่อมาใช ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100 (>70% Already
Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในป จจุบันและสามารถจัด หาเพิ่มเติม เพื่อมาใช ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑไดเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50%
Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในป จจุบันและสามารถจัด หาเพิ่มเติม เพื่อมาใช ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development)
4.2 การคุมครองเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ (Technology Protection) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดในการ
นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีที่ใชสามารถดําเนินการใหมีการคุมครองหรือปองกัน
โดยสิทธิบัตรไดหรือไม แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดั บที่ 4: เทคโนโลยี ที่ มี การนํา มาใช ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ นี้ ส ามารถดํ า เนิน การให มี ก าร
คุมครองปองกันอยางครบถวนสมบูรณ อภ. สามารถดําเนินการไดแตเพียงผูเดียว (Protected)
 ระดั บที่ 3: เทคโนโลยี ที่ มี การนํา มาใช ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ นี้ ส ามารถดํ า เนิน การให มี ก าร
คุมครองปองกันโดยสิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์ไว (Patent/Copyright)
 ระดั บที่ 2: เทคโนโลยี ที่ มี การนํา มาใช ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ นี้ ส ามารถดํ า เนิน การให มี ก าร
คุมครองโดยการขึน้ ทะเบียนไว (Registration)
 ระดั บ ที่ 1: เทคโนโลยี ที่ มี ก ารนํ า มาใช ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ นี้ อ ยู ระหว า งการยื่ น ขอความ
คุมครองหรือปองกันโดยสิทธิบัตร (Preparation)
4.3 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา เทคโนโลยีนี้ไปใชงาน (Operational Challenges) โดยพิจารณาจาก
ความเปนไปไดหรือความพรอมในการนําผลิตภัณฑที่กําลังพัฒนาไปใชงานทั้งในขั้นตอนการนํารอง (Pilot) และ
ขั้นตอนที่ดําเนินการในเชิงพาณิชย (Commercial) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
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 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมา
กอนในขั้นตอนของการดําเนินการในเชิงพาณิชย (Technology was proven at a commercial
scale)
 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมา
กอนในขั้นตอนการนํารอง (Technology was proven at a pilot scale)
 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑไมเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงาน
มากอนแมในขั้นตอนการนํารอง แตเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมากอนในขั้นตอน
ของการทดลอง (Technology was unproven at a pilot scale)
 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑไมเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงาน
มากอนแมแตในขั้นตอนของการทดลอง (Technology never been proven at a lab scale)
5. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบดวย
5.1 ความพรอมดานกําลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก
ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ แบงการ
ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ ที่เป น ขององค กรเองหรื อที่ อ งค กรสามารถควบคุ มได เองทั้ ง หมดหรือ รอยละ 100
(100% with owned Capacity and Resources)
 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา
ร อ ยละ 70 แต ไ ม ถึ ง ร อ ยละ 100 (>70% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50
(≥50% is Uncontrollable)
5.2 ศึกษาผลกระทบดานกฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Compliance) โดยพิจารณา
จากความพรอมของการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ
ที่อาจเกี่ยวของ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
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 ระดั บ ที่ 4: สามารถดํ า เนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ไปตามข อ กฎหมาย ขอ บั ง คั บ หรื อ
ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางสมบูรณครบถวน โดยมีบางประเด็นดําเนินการไดสูงกวาที่
กําหนดและสรางคุณคาใหแกองคกร (Highly Compliance)
 ระดั บ ที่ 3: สามารถดํ า เนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ไปตามข อ กฎหมาย ขอ บั ง คั บ หรื อ
ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางสมบูรณครบถวน (Compliance)
 ระดับที่ 2: ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามขอกฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ อยาง
สมบูรณครบถวน (Legalized)
 ระดั บ ที่ 1: ดํ า เนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ต ามข อกฎหมาย ข อบั ง คับ หรือ ข อกํ า หนดต า งๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแมวาจะยังไมครบถวน แตสามารถเริ่มปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑบางสวนไดอยาง
ปลอดภัย (Safe to operate)
5.3 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพรอมดานการปฏิบัติการของผลิตภัณฑ (Competency) โดยพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จําเปนของคณะทํางานการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มีผูเชี่ยวชาญอยางนอย 1 คน ในแตละดานที่จําเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ (Experts
or Experience team)
 ระดับที่ 3: มีคณะทํางานที่มีทักษะที่จําเปนครอบคลุมครบทุกดาน แมวาจะมีจํานวนผูเชี่ยวชาญ
ไมครบทุกดานที่จําเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ (Highly skilled team)
 ระดับที่ 2: มีคณะทํางานที่มีทักษะที่จําเปนครอบคลุมครบทุกดาน แมวาจะไมมีผูเชี่ยวชาญในแต
ละดานที่จําเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ (Skilled team)
 ระดั บ ที่ 1: มี คณะทํ า งานที่ มี ความสามารถและมี ป ระสบการณ จ ากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ น
ลักษณะอื่น แมวาจะไมมีคณะทํางานที่มีทักษะที่จําเปนโดยตรงและผูเชี่ยวชาญในแตละดานที่
จําเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑที่ถูกประเมิน (Capable)
5.4 มีเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจที่พรอมใหความรวมมือในการดําเนินงาน (Partnership) โดยพิจารณา
จากการดําเนินการอยางเปนระบบในการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และพันธมิตรเพื่อสราง
ประโยชนจากการดําเนินงานรวมกัน แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ โดย
เครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรที่รวมดําเนินการสามารถสรางประโยชนเพิ่มเติมใน
ดานอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑที่พัฒนาได ไดแก การถายทอดองคความรู ภาพลักษณที่ดีของ
ผลิตภัณฑ คาใชจายที่ลดลงใหแกองคกร (Trusted Partners - with other Benefits)
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 ระดับที่ 3: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ (Good
Partner - Good Evaluation)
 ระดับที่ 2: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยมีสัญญาที่เปนขอตกลงในการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน (Good Partner Good Evaluation) (Partnership - Contracted)
 ระดับที่ 1: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ โดยมี ข อตกลงหรื อบั น ทึ ก ความเข า ใจใช เ ป น ข อ ตกลงในการดํ า เนิ น งานร ว มกั น
(Business Contact - Agreement or MOU)
4.2 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
กระบวนการ : กระบวนการนํ าความคิ ดสร างสรรคไ ปสู การสร า ง หนวยงาน : คณะทํางานมุงเนนการจัดการความรู
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
และนวัตกรรม ทุกหนวยงานขององคการเภสัช
กรรม
ขอกําหนดของกระบวนการ :
ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จํานวนความคิดสรางสรรค
1. นวัตกรรมตองเกิดจากความคิดสรางสรรค (Creativity)
(Prototype) ที่นําไปสูการสรางนวัตกรรม
2. นวัตกรรมตองสรางคุณคาใหม (Value)
กระบวนการ (Process Innovation) และ
3. นวัตกรรมตองมีความใหม (Newness)
นําไปใชงานจริงได ในแตละป
SIPOC MODEL
Supplier
1. ผูบริหาร
ระดับสูง
(DD)
2.
คณะทํางาน
มุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
3.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ

Input
1. วิสัยทัศน/
ยุทธศาสตร
องคกร
2. นโยบาย
จาก
คณะกรรมการ
องคการเภสัช
กรรม/
ผูบริหาร
ระดับสูง
3. ความ
ตองการของ

Process
1. หนวยงานดําเนินการวิเคราะหผล
การดําเนินงานของหนวยงานในหวงโซ
อุปทานและกระบวนการขององคกร
(Supply Chain and Process
Analysis) ในชวงเดือนแรกของแตละ
ปงบประมาณ เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบในการพิจารณาในการ
คัดเลือกกิจกรรมการปรับปรุง
นวัตกรรมกระบวนการประจําป โดยมี
เกณฑในการประเมินการวิเคราะห
และคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ
(Analysis and Screening) ดังนี้
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Time
ตาม
แผนการ
ดําเนินการ
ประจําป

Output
1. นวัตกรรม
กระบวนการ
ที่มีการ
นําไปใชใน
การ
ดําเนินงาน
จริง
2. มาตรฐาน
ของ
กระบวนการ
ทํางานจาก
การปรับปรุง
กระบวนการ

Customer
1.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
2. ผูบริหาร
พนักงานและ
ลูกจาง

Supplier
Input
วิจัยพัฒนา
ผูมีสวนไดสวน
และนวัตกรรม เสียและลูกคา
4. หลักเกณฑ
การประเมิน
นวัตกรรม
กระบวนการ
(Process
Evaluation)

Process
1.1 ประเมินความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร
(Strategic Fit) คิดเปนน้ําหนักรวม
รอยละ 30
1.2 ประเมินระดับความพรอมของการ
ดําเนินการ (Readiness) คิดเปน
น้ําหนักรวมรอยละ 30 โดยพิจารณา
 ความพรอมดานเทคโนโลยีและ
ความสามารถในการดําเนินการ
(Technology and
Competency Advantage)
(น้ําหนักรอยละ 30)
1.3 ประเมินผลตอบแทน (Returns)
คิดเปนน้ําหนักรวม
รอย
ละ 40 โดยพิจารณา
 การประเมินผลตอบแทนที่
คาดหวังจากการปรับปรุงหรือ
พัฒนานวัตกรรม (Financial
Returns) (น้ําหนักรอยละ 40)
3. กระบวนการที่ไดคะแนนประเมินไม
นอยกวารอยละ 70 ใหดําเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม
(Improvement or Innovation)
โดยมีระยะเวลาดําเนินการในเดือนที่
2 ถึงเดือนที่ 11 ของปงบประมาณ
และมีรายละเอียดหัวขอในการ
ประเมินผลการปรับปรุง ดังนี้
3.1 ดําเนินการกําหนดหัวขอปญหา
(Problem Identification) น้ําหนัก
รวมรอยละ 10 โดยมีเกณฑในการ
ประเมินคะแนนดังนี้
1. เหตุผลในการกําหนดหัวขอและ
ผลกระทบจากการปรับปรุงที่มีตอ
หนวยงานยังไมมากพอ
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2. แสดงถึงเหตุผลในการกําหนด
หัวขอที่ชัดเจน สอดคลองกับ
ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม
3. มีการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค
และขอบเขตในการดําเนินการ
กิจกรรมที่ชัดเจน
4. หัวขอการปรับปรุงที่กําหนด
สามารถสรางผลกระทบสูงตอการ
ปรับปรุงหรือสรางมูลคาเพิ่มใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
3.2 การสํารวจสภาพปจจุบันและ
ตั้งเปาหมาย (Observation and
Target Setting) คิดเปนน้ําหนักรวม
รอยละ 10 โดยมีเกณฑในการประเมิน
คะแนนดังนี้
1. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพ
ปจจุบันหรือสภาพแวดลอมไดไม
ตรงกับหัวขอปญหา
2. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพ
ปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของ
หัวขอปญหาได แมจะยังไมครบ
ทุกดาน
3. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพ
ปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของ
หัวขอปญหาไดอยางครบถวนและ
ชัดเจน มีการกําหนดตัวชี้วัดทั้งที่
สาเหตุ (Leading Indicator) และ
ผลลัพธ (Lagging Indicator)
4. “SMART” Target
(เฉพาะเจาะจง วัดผลได สามารถ
บรรลุผล สอดคลองกับความ
ตองการขององคกร และเหมาะสม
กับชวงเวลาที่กําหนด) และมีการ
กําหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
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3.3 การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนา
นวัตกรรม (Improvement or
Innovation Plan) คิดเปนน้ําหนัก
รวมรอยละ 10 โดยมีเกณฑในการ
ประเมินคะแนนดังนี้
1. รายละเอียดตางๆ ของแผนงานยัง
ไมชัดเจน
2. แสดงถึงชวงเวลาในการดําเนินการ
แตละกิจกรรมอยางครบถวน
3. แสดงถึงแผนและผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแตละ
กิจกรรม
4. อธิบายถึงสาเหตุและการปรับแก
แผน ในกรณีที่การดําเนินการไม
เปนไปตามแผนที่วางไวขอ
ไดเปรียบในการแขงขันของ
ผลิตภัณฑ
3.4 การวิเคราะหสาเหตุ (Cause
Analysis) คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ
20 โดยมีเกณฑในการประเมินคะแนน
ดังนี้
1. ไมแสดงถึงความสอดคลองของ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
แยกแยะขอมูลเพื่อการวิเคราะห
และการจัดลําดับความสําคัญใน
การปรับปรุง/พัฒนา
2. แสดงถึงความสอดคลองของ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
แยกแยะขอมูลเพื่อการวิเคราะห
และการจัดลําดับความสําคัญใน
การปรับปรุง/พัฒนา แมวาจะยัง
ไมครบถวน
3. แสดงถึงความสอดคลองของ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
แยกแยะขอมูลเพื่อการวิเคราะห
และการจัดลําดับความสําคัญใน
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การปรับปรุง/พัฒนาไดอยาง
ครบถวน
4. สามารถนําผลการวิเคราะหมา
จัดลําดับความสําคัญในการ
ปรับปรุง/พัฒนาไดอยางชัดเจน
ตรงประเด็น และมีขอมูลรองรับที่
นาเชื่อถือ
3.5 การกําหนดมาตรการปรับปรุง/
พัฒนา (Solution Implement) คิด
เปนน้ําหนักรวมรอยละ 20 โดยมี
เกณฑในการประเมินคะแนนดังนี้
1. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/
พัฒนาที่ยังไมชัดเจน
2. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/
พัฒนาที่สอดคลองกับสาเหตุที่ได
วิเคราะหไว
3. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนา
ที่ครบถวน และเปนไปไดในการ
นําไปดําเนินการ
4. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนา
ที่โดดเดน สามารถสรางความ
มั่นใจในโอกาสของการประสบ
ผลสําเร็จ
3.6 การติดตามและประเมินผล
(Results Measure) คิดเปนน้ําหนัก
รวมรอยละ 10 โดยมีเกณฑในการ
ประเมินคะแนนดังนี้
1. ไมแสดงถึงการนํามาตรการ
ปรับปรุง/พัฒนาไปใชและติดตาม
ผล
2. แสดงถึงการดําเนินการและ
รายงานผล แตดวยระยะเวลาที่สั้น
เกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับ
แนวทางของมาตรการปรับปรุง/
พัฒนา
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3. แสดงถึงการดําเนินการและ
รายงานผล ดวยระยะเวลาที่
เหมาะสม และมีการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ
4. มีการกําหนดวิธีการติดตามและจุด
ตรวจสอบ (Check Points) ที่
ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
3.7 การทําใหเปนมาตรฐาน
(Standardization) คิดเปนน้ําหนัก
รวมรอยละ 20 โดยมีเกณฑในการ
ประเมินคะแนนดังนี้
1. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จไปจัดทํา
เปนมาตรฐาน แมจะยังไมชัดเจน
2. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จไปจัดทํา
เปนมาตรฐานที่ชัดเจน
3. แสดงถึงแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล (Monitoring) และ
ระบบขอมูล (Information
System) ที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน
ที่จัดทํา
4. แสดงถึงความตอเนื่องของการ
ดําเนินกิจกรรม เชน แผนการ
ขยายผล แนวทางในการนํา
มาตรการที่ประสบผลสําเร็จไปตอ
ยอดหรือสรางมูลคาเพิ่ม
หมายเหตุ:
1. การใหคะแนนแบบสะสม คือตอง
ผานหลักเกณฑในระดับกอนหนาอยาง
สมบูรณจึงจะเริ่มพิจารณาคะแนนใน
หลักเกณฑระดับถัดไป
2. น้ําหนักของคะแนนในแตละขอ (%
Weight) อาจมีการปรับใหเหมาะสม
กับนโยบายขององคกรในแตละป แต
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สําหรับการดําเนินกิจกรรมในชวง
เริ่มตน ควรใหน้ําหนักกับหัวขอที่ (4)
การวิเคราะหสาเหตุ (Cause
Analysis) หัวขอที่ (5) การกําหนด
มาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution
Implement) และหัวขอที่ (7) การทํา
ใหเปนมาตรฐาน (Standardization)
เปนหลัก
5. ดําเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือ
พัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall
Evaluation) ในเดือนสุดทายของ
ปงบประมาณ ตามหัวขอที่กําหนดเปน
เปาหมายที่สําคัญขององคกร ไดแก
5.1 ผลการปรับปรุงดานคุณภาพ
(Quality Improvement) เชน
ปริมาณของเสียที่ลดลง อัตราผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น
5.2 ตนทุนที่ลดลง (Cost Reduction)
5.3 กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
(Capacity Utilization)
5.4 การสงมอบสินคาและบริการที่ตรง
ตอเวลามากขึ้น (On-time Delivery
Performance)
5.5 การลดระยะเวลาการดําเนินงาน
หรือวัสดุคงคลังที่ลดลง (Inventory
Management/ Shortening Leadtime)
5.6 ความพึงพอใจของลูกคาทั้งภายใน
และภายนอกที่สูงขึ้น (Customer
Satisfaction)
5. นําเสนอผลการปรับปรุง
คณะทํางานมุงเนนการจัดการความรู
และนวัตกรรมเพื่อทราบและพิจารณา
6. นําเสนอผลการประเมินโครงการแก
คณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
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นวัตกรรม เพื่อพิจารณาพิจารณา
ตัดสินการใหรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจ
ในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
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กระบวนการประเมิ น นวั ต กรรมกระบวนการ (Process Evaluation) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การ
ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการเดิมโดยการปรับวิธีการปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิธีการใหมๆ ที่ยังไมเคย
มีใชมากอนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมกระบวนการมาใชจะชวยใหการทํางานนั้นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
รูปที่ 3-12 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

จากขั้นตอนการดําเนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมินนวัตกรรมกระบวนการ ใน 3 ขั้นตอน ดังรูป
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รูปที่ 3-13 : กระบวนการและหลักเกณฑประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ใน 3 ขั้นตอน

นวัตกรรมกระบวนการที่เสนอเพื่อการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินที่ดําเนินการเปนรอบใน
แตละป โดยเริ่มจากการวิเคราะห ผลการดํา เนินงานห วงโซอุป 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
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
โดยมี รายละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ ป ระเมิ น แต ล ะขอ ของขั้น ตอนที่ 1 การวิ เคราะห แ ละคั ด เลื อ ก
นวัตกรรมกระบวนการ (Analysis and Screening) ดังนี้
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ตารางที่ 3-4 : ขั้นตอนที่ 1 หลักเกณฑการคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Process Screening Criteria)

4
รายการประเมิน

3

เกณฑการประเมิน
2

Competitive Competitive Comparative
Edge
Adv.
Adv.

1
Neutral

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร (Strategic Fit)
Strategic
Direction &
Another
Functional Department
1.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
Corporate
Function
KPI
KPI
เปาหมายขององคกร (Strategic Fit)
KPI
Alignment
Alignment
Alignment
Alignment
2. ระดับความพรอมของการดําเนินการ (Readiness)
2.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีและ
100%
>70%
>50%
≥50% in
ความสามารถในการดําเนินการ
Already Exist Already Exist Already Exist
early or
(Technology and Competency
and
and
and
under
Advantage)
Acquirable Acquirable
Acquirable development
3. ผลตอบแทน (Returns)
สามารถ
สามารถ
3.1 การประเมินผลตอบแทนที่คาดหวัง
สามารถ
ไมสามารถ
วิเคราะหผลได วิเคราะหผล
จากการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม
วิเคราะหผล
วิเคราะหหา
โดยตรง
ไดโดยตรง
(Financial Returns)
ไดโดยออม
ผลได
≥ 10 ลานบาท < 10 ลานบาท

Process
Screening
(%
น้ําหนัก)
30

30

30
30
40
40
100

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร (Strategic Fit) ประกอบดวย
1.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร (Strategic Fit) โดยพิจารณาจากความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกรที่กําหนด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและสงผลตอตั วชี้วัด
ระดับขององคกร (Strategic Direction and Corporate KPI Alignment)
 ระดับที่ 3: เปนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่สงผลตอตัวชี้วัดระดับฝายของเจาภาพโครงการ/
กิจกรรมเอง และยังสงผลตอตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของฝายอื่นอีกอยางนอย 1 ฝาย (Another
Function Alignment)
 ระดับที่ 2: เปนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่สงผลต อตัวชี้วัด ระดับฝาย (Functional KPI
Alignment)
84

 ระดั บ ที่ 1: เป น โครงการ/กิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง ที่ ส ง ผลต อ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ กองหรื อ แผนก
(Department KPI Alignment)
2. ระดับความพรอมของการดําเนินการ (Readiness) ประกอบดวย
2.1 ความพร อมด า นเทคโนโลยี แ ละความสามารถในการดํ า เนิ น การ (Technology and Competency
Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีและความสามารถในการดําเนินการที่มีอยู
ในปจจุบันและที่สามารถจัดหาเพิ่มเติมไดเพื่อมาใชภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง เทียบกับจํานวน
เทคโนโลยีและความสามารถในการดําเนินการทั้งหมดที่ตองใชภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง แบงการ
ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีและความสามารถที่มีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and
Acquirable)
 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีและความสามารถที่มีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงร อยละ
100 (>70% Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีและความสามารถที่มีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงไดเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกวารอยละ 50 แตไม
ถึงรอยละ 70 (>50% Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีและความสามารถที่มีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงไดบางสวน หรือไมเกินร อยละ 50 (≥50% in early or
under development)
3. ผลตอบแทน (Returns) ประกอบดวย
3.1 การประเมิน ผลตอบแทนที่ คาดหวั งจากการปรั บปรุ งหรื อพั ฒนานวัต กรรม (Financial Returns) โดย
พิจารณาจากความเปนไปไดในการวิเคราะหหาผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง
แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: สามารถวิเคราะหผลผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได
โดยตรง โดยมีมูลคามากกวาหรือเทากับ 10 ลานบาท (สามารถวิเคราะหผลไดโดยตรง ≥ 10 ลาน
บาท)
 ระดับที่ 3: สามารถวิเคราะหผลผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได
โดยตรง โดยมีมูลคานอยกวา 10 ลานบาท (สามารถวิเคราะหผลไดโดยตรง < 10 ลานบาท)
 ระดับที่ 2: สามารถวิเคราะหผลผลตอบแทนจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงในรูปตัวเงินได
โดยออม (สามารถวิเคราะหผลไดโดยออม)
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 ระดับที่ 1: ไมสามารถวิเคราะหผลผลตอบแทนจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงในรูปตัวเงินได
(ไมสามารถวิเคราะหหาผลได)
สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม
(Improvement or Innovation) มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3-5 : ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation
Criteria)
ลําดับ
หลักเกณฑ
ที่
1 การกําหนดหัวขอปญหา (Problem Identification)
1. เหตุผลในการกําหนดหัวขอและผลกระทบจากการปรับปรุงที่มีตอหนวยงานยังไมมากพอ
2. แสดงถึงเหตุผลในการกําหนดหัวขอที่ชัดเจน สอดคลองกับชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม
3. มีการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค และขอบเขตในการดําเนินการกิจกรรมที่ชัดเจน
4. หัวขอการปรับปรุงที่กําหนด สามารถสรางผลกระทบสูงตอการปรับปรุงหรือสรางมูลคาเพิ่ม
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
2 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
3 การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation Plan)
1. รายละเอียดตางๆ ของแผนงานยังไมชัดเจน
2. แสดงถึงชวงเวลาในการดําเนินการแตละกิจกรรมอยางครบถวน
3. แสดงถึงแผนและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแตละกิจกรรม
4. อธิบายถึงสาเหตุและการปรับแกแผน ในกรณีที่การดําเนินการไมเปนไปตามแผนที่วางไว
4 การวิเคราะหสาเหตุ (Cause Analysis)
1. ไมแสดงถึงความสอดคลองของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การแยกแยะขอมูลเพื่อการ
วิเคราะห และการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง/พัฒนา
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คะแนน
(% น้ําหนัก)
10%

10%

10%

20%

ลําดับ
ที่

5

6

7

หลักเกณฑ
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. 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)

20%

10%

20%

100%

หมายเหตุ
1. การใหคะแนนแบบสะสม โดยตองผานหลักเกณฑในระดับกอนหนาอยางสมบูรณจึงจะเริ่มพิจารณาคะแนน
ในหลักเกณฑระดับถัดไป
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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)
ตามหัวขอที่กําหนดเปนเปาหมายที่สําคัญขององคกร ไดแก
 ผลการปรั บ ปรุ ง ด า นคุ ณ ภาพ (Quality Improvement) เช น ปริ ม าณของเสี ย ที่ ล ดลง อั ต รา
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
 ตนทุนที่ลดลง (Cost Reduction)
 กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Capacity Utilization)
 การสงมอบสินคาและบริการที่ตรงตอเวลามากขึ้น (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)
 ความพึงพอใจของลูกคาทั้งภายในและภายนอกที่สูงขึ้น (Customer Satisfaction)
เปนตน
4.3 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation)
กระบวนการ : กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสราง
นวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation)
ขอกําหนดของกระบวนการ :
1. นวัตกรรมตองเกิดจากความคิดสรางสรรค (Creativity)
2. นวัตกรรมตองสรางคุณคาใหม (Value)
3. นวัตกรรมตองมีความใหม (Newness)

หนวยงาน : คณะทํางานมุงเนนการจัดการความรู
และนวัตกรรม
ทุก
หนวยงานขององคการเภสัชกรรม
ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จํานวนความคิดสรางสรรค
(Prototype) ที่นําไปสูการสรางนวัตกรรมธุรกิจ
(Business Innovation) ได

SIPOC MODEL
Supplier
1. ผูบริหาร
ระดับสูง
(DD)

Input
1. วิสัยทัศน/
ยุทธศาสตร
องคกร

Process
1. รวบรวมขอเสนอนวัตกรรมธุรกิจ
(Business Innovation) ที่เกิดจาก
ความคิดสรางสรรค
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Time
Output
Customer
ตาม
นวัตกรรมธุรกิจ 1.
แผนการ ที่ผา นเกณฑ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ ประเมินและ
บริหารกองทุน

Supplier
2.
คณะทํางาน
มุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
3.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

Input
2. นโยบาย
จาก
คณะกรรมการ
องคการเภสัช
กรรม/
ผูบริหาร
ระดับสูง
3. ความ
ตองการของ
ผูมีสวนไดสวน
เสียและลูกคา
4. หลักเกณฑ
การประเมิน
โครงการ
นวัตกรรม
ธุรกิจ
(Business
Evaluation)

Process
Time
2. ดําเนินการจัดเตรียมขอมูล
ประจําป
การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการเบื้องตนเพื่อนํามาใช
ประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1
ของเกณฑการคัดเลือกโครงการ
นวัตกรรมธุรกิจ (Business
Screening) ซึ่งมีหัวขอการประเมิน
ดังนี้
2.1 ความสอดคลองดานยุทธศาสตร
ของโครงการ (Strategic Fit) คิดเปน
น้ําหนักรวมรอยละ 40 โดยพิจารณา
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค
ของโครงการกับยุทธศาสตร
องคกร(น้ําหนักรอยละ 20)
 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร
(Economic Assessment)
(น้ําหนักรอยละ 20)
2.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
โครงการ (Business Opportunity)
คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ 20 โดย
พิจารณา
 มูลคาตลาดเปาหมายของ
โครงการ (Target Market
Opportunity) (น้ําหนักรอยละ
20)
2.3 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ
โครงการ (Technology
Advantage) คิดเปนน้ําหนักรวมรอย
ละ 20 โดยพิจารณา
 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ
โครงการ (Technology
Advantage) (น้ําหนักรอยละ
20)
2.4 ความสามารถในการนําโครงการ
ไปปฏิบัติ (Execution Capability)
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Output
สามารถนําไป
พัฒนาโครงการ
นํารอง (Pilot)
และดําเนินการ
ในเชิงพาณิชย
(Commercial)
ตอไป

Customer
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
2. ผูบริหาร
พนักงานและ
ลูกจาง
2. ผูมีสวนได
สวนเสียและ
ลูกคา

Supplier

Input

Process
คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ 20 โดย
พิจารณา
 ความพรอมดานกําลังการผลิต
และทรัพยากรของ อภ.
(Capacity and Resources)
(น้ําหนักรอยละ 20)
โดยโครงการที่ผานการประเมินเพื่อ
จะไปวิเคราะหใน Gate-2 จะตองได
คะแนนไมนอยกวารอยละ 70
3. นําเสนอคณะทํางานมุงเนนการ
จัดการความรูและนวัตกรรม เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ ดําเนินการ
ประเมินโครงการ Gate-2 ตอไป
4. ดําเนินการจัดทําขอบเขต
ดําเนินงานโครงการและนํามา
ประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-2
การกําหนดขอบเขตดําเนินงาน
โครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business
Scoping) ซึ่งมีหัวขอการประเมิน
ดังนี้
4.1 ความสอดคลองดานยุทธศาสตร
ของโครงการ (Strategic Fit) คิดเปน
น้ําหนักรวมรอยละ 20 โดยพิจารณา
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค
ของโครงการกับยุทธศาสตร
องคกร(น้ําหนักรอยละ 12)
 ความสามารถในการนําไปตอ
ยอดกับโครงการอื่นๆ (น้ําหนัก
รอยละ 8)
4.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
โครงการ (Business Opportunity)
คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ 20 โดย
พิจารณา
 มูลคาตลาดเปาหมายของ
โครงการ (Target Market
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
Opportunity) (น้ําหนักรอยละ
10)
 ขอไดเปรียบในการแขงขันของ
โครงการ (Competitive
Advantages) (น้ําหนักรอยละ
10)
4.3 ระดับความพรอมของโครงการ
(Project Readiness) คิดเปน
น้ําหนักรวมรอยละ 20 โดยพิจารณา
 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ
โครงการ (Technology
Advantage) (น้ําหนักรอยละ 8)
 ความพรอมดานกําลังการผลิต
และทรัพยากรของ อภ.
(Capacity and Resources)
(น้ําหนักรอยละ 6)
 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอโครงการ (Risk
Assessment) (น้ําหนักรอยละ
6)
4.4 ผลตอบแทนของโครงการ
(Returns) คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ
40 โดยพิจารณา
 ผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ (Financial
Assessment) : NPV within 5
years (น้ําหนักรอยละ 15)
 ผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ (Financial
Assessment) : Gross Profit
Margin (น้ําหนักรอยละ 15)
 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร
(Economic Assessment)
(น้ําหนักรอยละ 10)
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
โดยโครงการที่ผานการประเมินเพื่อ
จะไปวิเคราะหใน Gate-2 จะตองได
คะแนนไมนอยกวารอยละ 70
5. นําเสนอคณะทํางานมุงเนนการ
จัดการความรูและนวัตกรรม เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ ดําเนินการ
ประเมินโครงการ Gate-3 ตอไป
6. ดําเนินการพัฒนาโครงการและ
นํามาประเมินตามหลักเกณฑใน
Gate-3 การพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมธุรกิจ (Business
Development) ซึ่งมีหัวขอการ
ประเมินดังนี้
6.1 ความสอดคลองดานยุทธศาสตร
ของโครงการ (Strategic Fit) คิดเปน
น้ําหนักรวมรอยละ 15 โดยพิจารณา
 ความสอดคลองของวัตถุประสงค
ของโครงการกับยุทธศาสตร
องคกร (Strategy Alignment)
น้ําหนักรอยละ 5)
 ความสามารถในการนําไปตอ
ยอดกับโครงการอื่นๆ
(Opportunity to Apply)
น้ําหนักรอยละ 5)
 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร
(Economic Returns) น้ําหนัก
รอยละ 5)
6.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
โครงการ (Business Opportunity)
คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ 20 โดย
พิจารณา
 มูลคาตลาดเปาหมายของ
โครงการ (Target Market
Opportunity) (น้ําหนักรอยละ
5)
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
 ขอไดเปรียบในการแขงขันของ
โครงการ (Competitive
Advantages) (น้ําหนักรอยละ
5)
 ความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
(Customer Requirements)
(น้ําหนักรอยละ 5)
 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอโครงการ (Risk
Assessment) (น้ําหนักรอยละ
5)
6.3 ผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ (Financial Returns) คิด
เปนน้ําหนักรวมรอยละ 25 โดย
พิจารณา
 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน
ทางการเงิน (Financial
Assumption) (น้ําหนักรอยละ
4)
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ภายใน (IRR) (น้ําหนัก รอยละ
4)
 มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ
(NPV within 5 years) (น้ําหนัก
รอยละ 6)
 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
(Payback Period) (น้ําหนักรอย
ละ 6)
 อัตราความสามารถในการทํา
กําไรขั้นตน (Gross Profit
Margin) (น้ําหนักรอยละ 5)
6.4 ระดับความพรอมดานเทคโนโลยี
และสิทธิบัตรของโครงการ
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
(Technology Barrier) คิดเปน
น้ําหนักรวมรอยละ 20 โดยพิจารณา
 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ
โครงการ (Technology
Advantage) (น้ําหนักรอยละ 5)
 การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีใน
ตลาดหรือคูแขง (Technology
Benchmark) (น้ําหนักรอยละ 5)
 การคุมครองเทคโนโลยีของ
โครงการ (Technology
Protection) (น้ําหนักรอยละ 5)
 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา
เทคโนโลยีนี้ไปใชงาน
(Operational Challenges)
(น้ําหนักรอยละ 5)
6.5 ความสามารถในการนําโครงการ
ไปปฏิบัติ (Execution Capability)
คิดเปนน้ําหนักรวมรอยละ 20 โดย
พิจารณา
 ความพรอมดานกําลังการผลิต
และทรัพยากรของ อภ.
(Capacity and Resources)
(น้ําหนักรอยละ 5)
 ศึกษาผลกระทบดานกฎหมาย
ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม (Compliance)
(น้ําหนักรอยละ 5)
 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความ
พรอมดานการปฏิบัติการของ
โครงการ (Competency)
(น้ําหนักรอยละ 5)
 มีเครือขายและพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่พรอมใหความรวมมือใน
การดําเนินงาน (Partnership)
(น้ําหนักรอยละ 5)
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
โดยโครงการที่ผานการประเมินเพื่อ
จะไปวิเคราะหใน Gate-3 จะตองได
คะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จึงจะ
ถือวาผานหลักเกณฑการประเมิน
โครงการเพื่อนําไปดําเนินการตอใน
ขั้นตอนของการนํารอง (Pilot) และ
ดําเนินการในเชิงพาณิชย
(Commercial) ตอไป
7. นําเสนอผลการประเมินโครงการ
แกคณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่จะใชประโยชน
8. นําเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
9. กําหนดแผนงานและดําเนิน
โครงการ
10. ติดตามและประเมินผลโครงการ

Time

Output

Customer

กระบวนการประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Evaluation) มีวัตถุประสงคในการประเมิน
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร โอกาสทางการตลาด ความพรอมดานตางๆ ในการดําเนินงาน
โครงการ และความเปนไปไดของผลตอบแทนของโครงการ เพื่อสรางความมั่นใจวาผลสําเร็จของโครงการจะ
เปนไปตามที่องคกรคาดหวัง โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
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รูปที่ 3-14 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation)

จากขั้นตอนการดํา เนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมิน โครงการนวัตกรรมธุรกิจใน 3 ระยะจาก
Gate-1 ถึง Gate-3 ดังรูป
รูปที่ 3-15 : กระบวนการและหลักเกณฑป ระเมิ นโครงการนวั ต กรรมธุ รกิจ (Business Evaluation) ใน 3
ระยะ

96

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 การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ
(Business Screening) ดังนี้
ตารางที่ 3-6 : Gate-1 หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria)

ดีมาก (4)
รายการประเมิน

ดี (3)

เกณฑการประเมิน
พอใช (2)

Competitive Competitive Comparative
Edge
Adv.
Adv.

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
เศรษฐศาสตร (Economic
High
Medium
Continue
Assessment)
2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity)
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ
≥ 1,000 ลาน [500 - 1,000 [200 - 500
โครงการ (Target Market
บาท
ลานบาท)
ลานบาท)
Opportunity)
3. ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage)
3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี
100%
>70%
>50%
ของโครงการ (Technology
Already Exist Already Exist Already Exist
Advantage)
and
and
and
Acquirable Acquirable
Acquirable
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ปรับปรุง (1)
Neutral

Gate-1
Screening
(%
น้ําหนัก)
40

Strategy
Alignment

20

Low

20
20

< 200 ลานบาท
or
Unpredictable

20
20

≥50% in early
or under
development

20

ดีมาก (4)
รายการประเมิน

ดี (3)

เกณฑการประเมิน
พอใช (2)

Competitive Competitive Comparative
Edge
Adv.
Adv.

ปรับปรุง (1)
Neutral

4. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)
4.1 ความพรอมดานกําลังการ
>70% with
>50% with
100% with
ผลิตและทรัพยากรของ อภ.
owned or
owned or
owned
≥50% is
(Capacity and Resources)
controllable controllable
Capacity and
Uncontrollable
Capacity and Capacity and
Resources
Resources
Resources

Gate-1
Screening
(%
น้ําหนัก)
20

20

100

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit) ประกอบดวย
1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม
สามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดั บ ที่ 4: เป น โครงการที่ จ ะสร า งมู ล ค า สู ง และสนั บ สนุ น การเติ บ โตขององค ก รในอนาคต
(Corporate's New S-curve)
 ระดั บ ที่ 3: เป น โครงการที่ ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข ององคก ร (Strategic
Objective Alignment)
 ระดั บ ที่ 2: เป น โครงการที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร (Strategic Direction
Alignment)
 ระดับที่ 1: เปนโครงการที่สอดคลองกับกลยุทธขององคกร (Strategy Alignment)
1.2 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรที่ใชวิเคราะห ในการจัดสรรทรั พยากรที่มีอยู ใหมีความคุม คามากที่สุด ซึ่งเปนการวิเคราะห ที่
ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของโครงการที่มีตอสังคม (Social Benefit) และตนทุนของโครงการที่มี
ต อสั งคม (Social Cost) ได แก การทดแทนการนํ า เขา ยาแลเวชภั ณ ฑข องประเทศ การลดคาใช จา ยด า น
สาธารณสุขของประเทศ เปนตน ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 100 ลาน
บาท และมีผลอยางตอเนื่องในระยะเวลา 5 ปแรกของโครงการ (High and Continue)
 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 50 ลาน
บาท แตไมถึง 100 ลานบาท (High)
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 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 20 ลาน
บาท แตไมถึง 50 ลานบาท (Medium)
 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) ต่ํากวา 20 ลานบาท หรือไม
สามารถประเมินได (Low or None)
2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity) ประกอบดวย
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของโครงการ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลคาหรือขนาดของ
ตลาดเปาหมายของโครงการ (Target Market Size) ที่เปนประมาณการในรูปของตัวเงิน แบงการประเมิน
ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 1,000 ลานบาท (≥ 1,000 ลานบาท)
 ระดับที่ 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 500 ลานบาท แตนอยกวา 1,000
ลานบาท [500 - 1,000 ลานบาท)
 ระดับที่ 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตนอยกวา 500
ลานบาท [200 - 500 ลานบาท)
 ระดับที่ 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 200 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ
ได (< 200 ลานบาท or Unpredictable)
3. ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) ประกอบดวย
3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน
การนําเทคโนโลยีทั้งที่องคกรมีอยูในปจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใชงานอยู และที่สามารถจัดหาเพิ่มเติม ได
เพื่อมาใชภายในโครงการ เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใชภายในโครงการ แบงการประเมินออกเปน
4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100 (>70% Already Exist
and Acquirable)
 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการได เ กิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของทั้ ง หมด หรื อ มากกว า ร อ ยละ 50 แต ไ ม ถึง ร อ ยละ 70 (>50%
Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development)
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4. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบดวย
4.1 ความพรอมดานกําลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก
ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ใชภายในโครงการ แบงการประเมิน
ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่ เป น ขององค ก รเองหรื อ ที่ อ งค ก รสามารถควบคุม ได เ องทั้ ง หมดหรื อ ร อยละ 100
(100% with owned Capacity and Resources)
 ระดับที่ 3: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา
ร อ ยละ 70 แต ไ ม ถึ งร อยล ะ 100 (>70% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 2: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 1: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50
(≥50% is Uncontrollable)
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
ตารางที่ 3-7 : Gate-2 หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria)
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Adv.

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)
1.1 ความสอดคลองของ
Strategic
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วัตถุประสงคของโครงการกับ
Objective
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ยุทธศาสตรองคกร
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Adv.
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1.2 ความสามารถในการนําไป
ตอยอดกับโครงการอื่นๆ

Core KnowWell
how
Extended
(Open
(Modified to
Opportunities Project in
to many
related
projects, ≥3)
fields)
2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity)
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ
≥ 1,000
[500 - 1,000
โครงการ (Target Market
ลานบาท
ลานบาท)
Opportunity)
2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน
Key Player
ของโครงการ (Competitive
Leader
(Top 3)
Advantages)
3. ระดับความพรอมของโครงการ (Project Readiness)
3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี
100%
>70%
ของโครงการ (Technology
Already Exist Already Exist
Advantage)
and
and
Acquirable
Acquirable
>70% with
100% with
3.2 ความพรอมดานกําลังการ
owned or
owned
ผลิตและทรัพยากรของ อภ.
controllable
Capacity and
(Capacity and Resources)
Capacity and
Resources
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3.3 โอกาสในการเกิดความ
Small
None to
เสี่ยงที่สงผลกระทบตอ
(High Risks =
Least
โครงการ (Risk Assessment)
1)
4. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)
4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของ
≥ 500
≥ 300
ผลิตภัณฑ (NPV within 5
ลานบาท
ลานบาท
years)

101

Extended
(Adapted to
similar
Project)

ปรับปรุง (1)
Neutral

Could not be
Transferred

Gate-1
Screening
(%
น้ําหนัก)

8

20
[200 - 500
ลานบาท)

< 200 ลานบาท
or
Unpredictable

10

Price Taker

None

10
20

>50%
≥50% in early
Already Exist
or under
and
development
Acquirable
>50% with
owned or
≥50% is
controllable
Uncontrollable
Capacity and
Resources
Medium
High
(High Risks =
(High Risks ≥ 3)
2)

8

6

6
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High
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1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit) ประกอบดวย
1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม
สามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดั บ ที่ 4: เป น โครงการที่ จ ะสร า งมู ล ค า สู ง และสนั บ สนุ น การเติ บ โตขององค ก รในอนาคต
(Corporate's New S-curve)
 ระดั บ ที่ 3: เป น โครงการที่ ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข ององคก ร (Strategic
Objective Alignment)
 ระดั บ ที่ 2: เป น โครงการที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร (Strategic Direction
Alignment)
 ระดับที่ 1: เปนโครงการที่สอดคลองกับกลยุทธขององคกร (Strategy Alignment)
1.2 ความสามารถในการนําไปตอยอดกับโครงการอื่นๆ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดถึงโอกาสในการตอ
ยอดเทคโนโลยีหรือองคความรูจากการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดั บ ที่ 4: สามารถพั ฒ นาขึ้น เป น หนึ่ ง ในองค ค วามรู หลั ก ขององคก ร ที่ นํ า ไปใช ต อยอดกั บ
โครงการอื่ น ๆ อย า งน อ ยอี ก 3 โครงการในหลากหลายด า น (Core Know-how - Open
Opportunities to many projects, ≥3 projects)
 ระดั บ ที่ 3: สามารถพั ฒ นาเพื่ อ นํ า ไปใช ต อ ยอดกั บ โครงการอื่ น ๆ ในด า นเดี ย วกั น ได (Well
Extended (Modified to Project in related fields)
 ระดั บ ที่ 2: สามารถนํ า ไปปรั บ ใช กับ โครงการอื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะใกล เคีย งกั น ได (Extended Adapted to similar Project)
 ระดับที่ 1: ไมสามารถนําไปใชตอยอดกับโครงการอื่นๆ ได (Could not be transferred)
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2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity) ประกอบดวย
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของโครงการ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลคาหรือขนาดของ
ตลาดเปาหมายของโครงการ (Target Market Size) ที่เปนประมาณการในรูปของตัวเงิน แบงการประเมิน
ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 1,000 ลานบาท (≥ 1,000 ลานบาท)
 ระดับที่ 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 500 ลานบาท แตนอยกวา 1,000
ลานบาท [500 - 1,000 ลานบาท)
 ระดับที่ 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตนอยกวา 500
ลานบาท [200 - 500 ลานบาท)
 ระดับที่ 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 200 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ
ได (< 200 ลานบาท or Unpredictable)
2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขันของผลิตภัณฑ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สรางรายไดของผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ
ดังนี้
 ระดับที่ 4: ผลิตภัณฑสามารถสรางรายไดเปนผูนําอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ
และ/หรือคูแขงในตลาด (Leader)
 ระดับที่ 3: ผลิตภัณฑสามารถสรางรายไดเปนผูนํา 3 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู
เทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Key Player - Top 3)
 ระดับที่ 2: ผลิตภัณฑสามารถเปนผูนําดานราคา (สามารถกําหนดราคาที่ต่ําสุดหรือคุมคาสุด) ใน
ตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Price Taker)
 ระดับที่ 1: ไมสามารถประเมินได (None)

3. ระดับความพรอมของโครงการ (Project Readiness) ประกอบดวย
3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน
การนําเทคโนโลยีทั้งที่องคกรมีอยูในปจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใชงานอยู และที่สามารถจัดหาเพิ่มเติม ได
เพื่อมาใชภายในโครงการ เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใชภายในโครงการ แบงการประเมินออกเปน
4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable)
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 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100 (>70% Already Exist
and Acquirable)
 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการได เ กิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของทั้ ง หมด หรื อ มากกว า ร อ ยละ 50 แต ไ ม ถึง ร อ ยละ 70 (>50%
Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development)
3.2 ความพรอมดานกําลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก
ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ใชภายในโครงการ แบงการประเมิน
ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่ เป น ขององค ก รเองหรื อ ที่ อ งค ก รสามารถควบคุม ได เ องทั้ ง หมดหรื อ ร อยละ 100
(100% with owned Capacity and Resources)
 ระดับที่ 3: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา
ร อ ยละ 70 แต ไ ม ถึ ง ร อ ยละ 100 (>70% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 2: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 1: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50
(≥50% is Uncontrollable)
3.3 โอกาสในการเกิด ความเสี่ยงที่สงผลกระทบต อโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํ านวน
ปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
สงผลใหโครงการตองมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว แบงการประเมินออกเปน
4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: โครงการไมมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least)
 ระดับที่ 3: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 1 ปจจัย (Small : High Risks = 1)
 ระดับที่ 2: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 2 ปจจัย (Medium : High Risks = 2)
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 ระดับที่ 1: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงอยางนอย 3 ปจจัย (High : High Risks ≥ 3)
4. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)
4.1 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: NPV within 5 years) โดยพิจารณาจาก
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปนับจากนับจากเริ่มดําเนินการโครงการ
ในเชิงพาณิชย หมายถึง ผลตางระหวางมูล คาป จจุบัน ของกระแสเงินสดรั บสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ปของ
โครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของ
โครงการ แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 500 ลานบาท (≥ 500 ลานบาท)
 ระดั บ ที่ 3: มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 นั บ จากเริ่ ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตไมถึง 500 ลานบาท (≥
300 ลานบาท)
 ระดั บ ที่ 2: มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 นั บ จากเริ่ ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตไมถึง 300 ลานบาท (≥
200 ลานบาท)
 ระดั บ ที่ 1: มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 นั บ จากเริ่ ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 100 ลานบาท แตไมถึง 200 ลานบาท (≥
100 ลานบาท)
4.2 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ ย อั ต รากํา ไรขั้น ต น ของโครงการ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 5 ป นับ จากเริ่ ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5
ปนับจากเริ่มดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 (≥ 35%)
 ระดับที่ 3: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5
ปนับจากเริ่มดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ
35 (≥ 30%)
 ระดับที่ 2: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5
ปนับจากเริ่มดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 แตไมถึงรอยละ
30 (≥ 25%)
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 ระดับที่ 1: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5
ปนับจากเริ่มดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 แตไมถึงรอยละ
25 (≥ 20%)
4.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรที่ใชวิเคราะห ในการจัดสรรทรั พยากรที่มีอยู ใหมีความคุม คามากที่สุด ซึ่งเปนการวิเคราะห ที่
ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของโครงการที่มีตอสังคม (Social Benefit) และตนทุนของโครงการที่มี
ต อสั งคม (Social Cost) ได แก การทดแทนการนํ า เขา ยาแลเวชภั ณ ฑข องประเทศ การลดคาใช จา ยด า น
สาธารณสุขของประเทศ เปนตน ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 100 ลาน
บาท และมีผลอยางตอเนื่องในระยะเวลา 5 ปแรกของโครงการ (High and Continue)
 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 50 ลาน
บาท แตไมถึง 100 ลานบาท (High)
 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 20 ลาน
บาท แตไมถึง 50 ลานบาท (Medium)
 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) ต่ํากวา 20 ลานบาท หรือไม
สามารถประเมินได (Low or None)
สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอของ Gate-3 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business
Development) มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3-8: Gate-3 หลักเกณฑการพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Development Criteria)

รายการประเมิน

เกณฑการประเมิน
พอใช (2)

ดีมาก (4)

ดี (3)

Competitive
Edge

Competitive
Adv.

Comparative
Adv.

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)
1.1 ความสอดคลอง
ของวัตถุประสงคของ
Strategic
Strategic
โครงการกับ
Corporate's
Objective
Direction
ยุทธศาสตรองคกร
New S-curve
Alignment
Alignment
(Strategy
Alignment)
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Neutral

Gate-3
Before
Commercial
(% น้ําหนัก)
15

Strategy
Alignment

5

ปรับปรุง (1)

รายการประเมิน

1.2 ความสามารถใน
การนําไปตอยอดกับ
โครงการอื่นๆ
(Opportunity to
Apply)

เกณฑการประเมิน
พอใช (2)

ดีมาก (4)

ดี (3)

ปรับปรุง (1)

Competitive
Edge

Competitive
Adv.

Comparative
Adv.

Neutral

Core Knowhow
(Open
Opportunities
to many
projects, ≥3)

Well Extended
(Modified to
Project in
related fields)

Extended
(Adapted to
similar
Project)

Could not
be Transferred

1.3 ผลตอบแทนเชิง
High and
เศรษฐศาสตร
High
Medium
Low
Continue
(Economic Returns)
2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Potential)
2.1 มูลคาตลาด
< 200 ลานบาท
เปาหมายของโครงการ
≥ 1,000
[500 - 1,000
[200 - 500
or
(Target Market
ลานบาท
ลานบาท)
ลานบาท)
Unpredictable
Opportunity)
2.2 ขอไดเปรียบใน
การแขงขันของ
Key Player
โครงการ
Leader
Price Taker
None
(Top 3)
(Competitive
Advantages)
2.3 ความสามารถใน
การตอบสนองความ
Meet
ตองการของลูกคา
Value creator Value-added
Solution
Requirement
(Customer
Requirements)
2.4 โอกาสในการเกิด
Medium
ความเสี่ยงที่สงผล
None to
Small
High
(High Risks ≥
กระทบตอโครงการ
Least
(High Risks ≥ 1)
(High Risks ≥ 3)
2)
(Risk Assessment)
3. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)
3.1. ความ
Best Practice
Realistic
Good
Poor
สมเหตุสมผลของ
Assumption
Assumption
Assumption
Assumption
สมมติฐานทางการเงิน
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Gate-3
Before
Commercial
(% น้ําหนัก)

5

5
20
5

5

5

5
25
4

รายการประเมิน

เกณฑการประเมิน
พอใช (2)

ดีมาก (4)

ดี (3)

Competitive
Edge

Competitive
Adv.

Comparative
Adv.

ปรับปรุง (1)
Neutral

(Financial
Assumption)
3.2. อัตราผลตอบแทน
≥ Hurdle rate ≥ Hurdle rate
จากการลงทุนภายใน
≥ Hurdle rate
≥ %WACC
+15%
+10%
(IRR)
3.3. มูลคาปจจุบัน
สุทธิของโครงการ
>500
>100 ลานบาท
>10 ลานบาท <10 ลานบาท
(NPV within 5
ลานบาท
years)
3.4. ระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการ
<3 ป
3-5 ป
5-8 ป
>8 ป
(Payback Period)
3.5. อัตรา
ความสามารถในการ
≥ 35%
≥ 30%
≥ 25%
≥ 20%
ทํากําไรขั้นตน (Gross
Profit Margin)
4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier)
4.1 ความพรอมดาน
100%
>50%
เทคโนโลยีของ
>70% Already
≥50% in early
Already Exist
Already Exist
โครงการ
Exist and
or under
and
and
(Technology
Acquirable
development
Acquirable
Acquirable
Advantage)
4.2 การเปรียบเทียบ
Potential
Many
กับเทคโนโลยีในตลาด No potential
competitive
Some
competitive
หรือคูแขง
competitive technologies in competitive technologies
(Technology
technologies
early
technologies and mostly
Benchmark)
development
better
4.3 การคุมครอง
เทคโนโลยีของ
โครงการ
Protected Patent/Copyright Registration
Preparation
(Technology
Protection)
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Gate-3
Before
Commercial
(% น้ําหนัก)

4

6

6

5
20

5

5

5

รายการประเมิน

เกณฑการประเมิน
พอใช (2)

ดีมาก (4)

ดี (3)

Competitive
Edge

Competitive
Adv.

Comparative
Adv.

ปรับปรุง (1)
Neutral

4.4 อุปสรรคที่อาจ
Technology
Technology
Technology
เกิดขึ้นจากการนํา
was
Technology was
never
was
เทคโนโลยีนี้ไปใชงาน
proven at a
unproven
been proven
proven at a
(Operational
commercial at a pilot scale
at
pilot scale
Challenges)
scale
a lab scale
5. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)
5.1 ความพรอมดาน
>70% with
>50% with
100% with
กําลังการผลิตและ
owned or
owned or
owned
≥50% is
ทรัพยากรของ อภ.
controllable
controllable
Capacity and
Uncontrollable
(Capacity and
Capacity and Capacity and
Resources
Resources)
Resources
Resources
5.2. ศึกษาผลกระทบ
ดานกฎหมาย ความ
Highly
Safe to
ปลอดภัย ชีวอนามัย
Compliance
Legalized
Compliance
operate
และสิ่งแวดลอม
(Compliance)
5.3. มีบุคลากรที่มี
ทักษะและมีความ
Experts or
พรอมดานการ
Highly skilled
Experience
Skilled team
Capable
ปฏิบัติการของ
team
team
โครงการ
(Competency)
5.4. มีเครือขายและ
Trusted
Business
พันธมิตรทางธุรกิจที่
Good Partner
Partners
Partnership
Contact
พรอมใหความรวมมือ
(Good
(with other
(Contracted) (Agreement or
ในการดําเนินงาน
Evaluation)
Benefits)
MOU)
(Partnership)

Gate-3
Before
Commercial
(% น้ําหนัก)

5

20

4

4

4

5

100
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1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit) ประกอบดวย
1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม
สามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดั บ ที่ 4: เป น โครงการที่ จ ะสร า งมู ล ค า สู ง และสนั บ สนุ น การเติ บ โตขององค ก รในอนาคต
(Corporate's New S-curve)
 ระดั บ ที่ 3: เป น โครงการที่ ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข ององคก ร (Strategic
Objective Alignment)
 ระดั บ ที่ 2: เป น โครงการที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร (Strategic Direction
Alignment)
 ระดับที่ 1: เปนโครงการที่สอดคลองกับกลยุทธขององคกร (Strategy Alignment)
1.2 ความสามารถในการนําไปตอยอดกับโครงการอื่นๆ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดถึงโอกาสในการตอ
ยอดเทคโนโลยีหรือองคความรูจากการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดั บ ที่ 4: สามารถพั ฒ นาขึ้น เป น หนึ่ ง ในองค ค วามรู หลั ก ขององคก ร ที่ นํ า ไปใช ต อยอดกั บ
โครงการอื่ น ๆ อย า งน อ ยอี ก 3 โครงการในหลากหลายด า น (Core Know-how - Open
Opportunities to many projects, ≥3 projects)
 ระดั บ ที่ 3: สามารถพั ฒ นาเพื่ อ นํ า ไปใช ต อ ยอดกั บ โครงการอื่ น ๆ ในด า นเดี ย วกั น ได (Well
Extended (Modified to Project in related fields)
 ระดั บ ที่ 2: สามารถนํ า ไปปรั บ ใช กับ โครงการอื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะใกล เคีย งกั น ได (Extended Adapted to similar Project)
 ระดับที่ 1: ไมสามารถนําไปใชตอยอดกับโครงการอื่นๆ ได (Could not be transferred)
1.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรที่ใชวิเคราะห ในการจัดสรรทรั พยากรที่มีอยู ใหมีความคุม คามากที่สุด ซึ่งเปนการวิเคราะห ที่
ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของโครงการที่มีตอสังคม (Social Benefit) และตนทุนของโครงการที่มี
ต อสั งคม (Social Cost) ได แก การทดแทนการนํ า เขา ยาแลเวชภั ณ ฑข องประเทศ การลดคาใช จา ยด า น
สาธารณสุขของประเทศ เปนตน ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 100 ลาน
บาท และมีผลอยางตอเนื่องในระยะเวลา 5 ปแรกของโครงการ (High and Continue)
 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 50 ลาน
บาท แตไมถึง 100 ลานบาท (High)
 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 20 ลาน
บาท แตไมถึง 50 ลานบาท (Medium)
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 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) ต่ํากวา 20 ลานบาท หรือไม
สามารถประเมินได (Low or None)
2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity) ประกอบดวย
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของโครงการ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลคาหรือขนาดของ
ตลาดเปาหมายของโครงการ (Target Market Size) ที่เปนประมาณการในรูปของตัวเงิน แบงการประเมิน
ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 1,000 ลานบาท (≥ 1,000 ลานบาท)
 ระดับที่ 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 500 ลานบาท แตนอยกวา 1,000
ลานบาท [500 - 1,000 ลานบาท)
 ระดับที่ 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตนอยกวา 500
ลานบาท [200 - 500 ลานบาท)
 ระดับที่ 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 200 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ
ได (< 200 ลานบาท or Unpredictable)
2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขันของโครงการ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สรางรายไดของโครงการเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ
ดังนี้
 ระดับที่ 4: โครงการสามารถสรางรายไดเปนผูนําอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ
และ/หรือคูแขงในตลาด (Leader)
 ระดับที่ 3: โครงการสามารถสรา งรายได เปนผูนํา 3 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเที ย บกับ
คูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Key Player - Top 3)
 ระดับที่ 2: โครงการสามารถเปนผูนําดานราคา (สามารถกําหนดราคาที่ต่ําสุดหรือคุมคาสุด) ใน
ตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Price Taker)
 ระดับที่ 1: ไมสามารถประเมินได (None)
2.3 ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา (Customer Requirements) โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของผลิ ตภัณฑและบริการของโครงการในการตอบสนองความตองการของลู กคา แบ งการ
ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ผลิตภัณฑและบริการของโครงการเปนรูปแบบหรื อวิธีการใหม สามารถสรางความ
แตกตางที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาเหนือกวาความคาดหวังได (Value creator)
 ระดับที่ 3: ผลิตภัณฑและบริการของโครงการเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกลูกคาที่เหนือกวาความคาดหวังได (Value-added)
 ระดับที่ 2: ผลิตภัณฑและบริการของโครงการเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่คาดหวังและแกปญหาเพิ่มเติมใหแกลูกคาได (Solution)
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 ระดับที่ 1: ผลิตภัณฑและบริการของโครงการเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่คาดหวังได (Meet Requirement)
2.4 โอกาสในการเกิด ความเสี่ยงที่สงผลกระทบต อโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํ านวน
ปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
สงใหโครงการตองมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว แบงการประเมินออกเปน 4
ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: โครงการไมมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least)
 ระดับที่ 3: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 1 ปจจัย (Small : High Risks = 1)
 ระดับที่ 2: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 2 ปจจัย (Medium : High Risks = 2)
 ระดับที่ 1: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงอยางนอย 3 ปจจัย (High : High Risks ≥ 3)
3. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)
3.1 ความสมเหตุ ส มผลของสมมติ ฐ านทางการเงิ น (Financial Assumption) โดยพิ จ ารณาจากความ
สมเหตุสมผลของปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ไดแก การ
สรางรายไดจากแตละดาน คาใชจาย ตนทุน และเงินลงทุนของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ
ดังนี้
 ระดับที่ 4: ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ มีความ
สมเหตุสมผลสูงในทุกปจจัย (Best Practice Assumption)
 ระดับที่ 3 ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ มีความ
สมเหตุสมผลสูงเปนสวนใหญ (Realistic Assumption)
 ระดับที่ 2: ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ มีความ
สมเหตุสมผลเปนสวนใหญ แมวาจะมีบางปจจัยที่ตองปรับปรุง (Good Assumption)
 ระดับที่ 1: ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการที่สวน
ใหญยังขาดความสมเหตุสมผลและตองปรับปรุง (Poor Assumption)
3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน (IRR) โดยพิจารณาจากการคํานวณหาอัตราคิดลดที่มีผลทําให
มูลคาปจจุบันของเงินสดที่ไดรับในอนาคต เทากับ เงินลงทุนที่จายในปจจุบัน นั่นคือ มูลคาปจจุบันของเงินสด
รับเทากับมูลคาปจจุบันของเงินสดจาย เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ยอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุน
ในโครงการ (Hurdle Rate) ที่มาจากอัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital)
ของโครงการบวกกับอัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสียงทีเพิ่มขึ้น (Risk Premium) ที่สามารถประเมินในเชิง
ปริมาณได แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
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 ระดับที่ 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) สูงกวาอัตราผลตอบแทน
ขั้ น ต่ํ า ที่ ย อมรั บ ได เ พื่ อ ตั ด สิ น ใจลงทุ น ในโครงการ (Hurdle Rate) ไม น อยกว า ร อ ยละ 15 ≥
Hurdle rate +15%)
 ระดับที่ 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) สูงกวาอัตราผลตอบแทน
ขั้นต่ําที่ยอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) ไมนอยกวารอยละ 10 แตไมถึง
รอยละ 15 (≥ Hurdle rate +10%)
 ระดั บ ที่ 2: อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ภายในของโครงการ (IRR) ไม น อ ยกว า อั ต รา
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่ยอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) แตไมถึงรอยละ 10
(≥ Hurdle rate +10%)
 ระดั บ ที่ 1: อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ภายในของโครงการ (IRR) ไม น อ ยกว า อั ต รา
ผลตอบแทนที่ตองการหรื อตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของโครงการ แตไมเกินอัต รา
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่ยอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) (≥ %WACC)
3.3 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: NPV within 5 years) โดยพิจารณาจาก
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปนับจากนับจากเริ่มดําเนินการโครงการ
ในเชิงพาณิชย หมายถึง ผลตางระหวางมูล คาป จจุบัน ของกระแสเงินสดรั บสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ปของ
โครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของ
โครงการ แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 500 ลานบาท (≥ 500 ลานบาท)
 ระดับที่ 3: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตไมถึง 500 ลานบาท (≥
300 ลานบาท)
 ระดับที่ 2: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตไมถึง 300 ลานบาท (≥
200 ลานบาท)
 ระดับที่ 1: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากเริ่ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 100 ลานบาท แตไมถึง 200 ลานบาท (≥
100 ลานบาท)
3.4 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) โดยพิจารณาจากระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ
(Net cash inflow) ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตที่จะมีมูลคาเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการพอดี แสดง
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รายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) ไมเกิน 3 ป (≥ 3 ป)
 ระดับที่ 3: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป (3-5
ป)
 ระดับที่ 2: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกวา 5 ป แตไมเกิน 8 ป (5-8
ป)
 ระดับที่ 1: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกวา 8 ป (≥ 8 ป)
3.5 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ ย อั ต รากํา ไรขั้น ต น ของโครงการ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 5 ป นับ จากเริ่ ม
ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5
ปนับจากเริ่มดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 (≥ 35%)
 ระดับที่ 3: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5
ปนับจากเริ่มดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ
35 (≥ 30%)
 ระดับที่ 2: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5
ปนับจากเริ่มดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 แตไมถึงรอยละ
30 (≥ 25%)
 ระดับที่ 1: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5
ปนับจากเริ่มดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 แตไมถึงรอยละ
25 (≥ 20%)
4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier) ประกอบดวย
4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน
การนําเทคโนโลยีทั้งที่องคกรมีอยูในปจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใชงานอยู และที่สามารถจัดหาเพิ่มเติม ได
เพื่อมาใชภายในโครงการ เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใชภายในโครงการ แบงการประเมินออกเปน
4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100 (>70% Already Exist
and Acquirable)
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 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการได เ กิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของทั้ ง หมด หรื อ มากกว า ร อ ยละ 50 แต ไ ม ถึง ร อ ยละ 70 (>50%
Already Exist and Acquirable)
 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใชภายใน
โครงการไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development)
4.2 การเปรี ย บเที ยบกับ เทคโนโลยี ในตลาดหรือคูแขง (Technology Benchmark) โดยพิ จารณาจากการ
เปรียบเทียบขอดีของเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาในโครงการกับเทคโนโลยีที่มีในตลาดหรือที่กําลังถูกพัฒนาโดย
คูแขง แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดั บ ที่ 4: ไม มี เทคโนโลยี ในลั ก ษณะเดี ย วกัน ในตลาดหรื อ ที่ กํ า ลั ง ถู ก พั ฒ นาโดยคูแ ข ง (No
potential competitive technologies)
 ระดับที่ 3: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันในตลาดที่กําลังถูกพัฒนาในขั้นตอนเริ่มตนโดยคูแขง
(Potential competitive technologies in early development)
 ระดับที่ 2: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันอยูบางในตลาดที่เปนของคูแขง (Some competitive
technologies)
 ระดั บ ที่ 1: มี เ ทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั น จํ า นวนมากในตลาดที่ เ ป น ของคู แ ข ง (Many
competitive technologies and mostly better)
4.3 การคุมครองเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Protection) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดในการ
นําเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาไปใชในเชิงพาณิชย โดยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถดําเนินการให
มีการคุมครองหรือปองกันโดยสิทธิบัตรไดหรือไม แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถดําเนินการใหมีการคุมครองป องกัน
อยางครบถวนสมบูรณ อภ. สามารถดําเนินการไดแตเพียงผูเดียว (Protected)
 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถดําเนินการใหมีการคุมครองปองกันโดย
สิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์ไว (Patent/Copyright)
 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถดําเนินการใหมีการคุมครองโดยการขึ้น
ทะเบียนไว (Registration)
 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้อยูระหวางการยื่นขอความคุมครองหรือปองกัน
โดยสิทธิบัตร (Preparation)
4.4 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา เทคโนโลยีนี้ไปใชงาน (Operational Challenges) โดยพิจารณาจาก
ความเปนไปไดหรือความพรอมในการนําเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาในโครงการไปใชงานทั้งในขั้นตอนการนํารอง
(Pilot) และขั้นตอนที่ดําเนินการในเชิงพาณิชย (Commercial) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
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 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้เคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมา
กอนในขั้นตอนของการดําเนินการในเชิงพาณิชย (technology was proven at a commercial
scale)
 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้เคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมา
กอนในขั้นตอนการนํารอง (Technology was proven at a pilot scale)
 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้ไมเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงาน
มากอนแมในขั้นตอนการนํารอง แตเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมากอนในขั้นตอน
ของการทดลอง (Technology was unproven at a pilot scale)
 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้ไมเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงาน
มากอนแมแตในขั้นตอนของการทดลอง (Technology never been proven at a lab scale)
5. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบดวย
5.1 ความพรอมดานกําลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก
ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ใชภายในโครงการ แบงการประเมิน
ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่ เป น ขององค ก รเองหรื อ ที่ อ งค ก รสามารถควบคุม ได เ องทั้ ง หมดหรื อ ร อยละ 100
(100% with owned Capacity and Resources)
 ระดับที่ 3: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา
ร อ ยละ 70 แต ไ ม ถึ ง ร อ ยละ 100 (>70% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 2: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 1: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50
(≥50% is Uncontrollable)
5.2 ศึกษาผลกระทบดานกฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Compliance) โดยพิจารณา
จากความพรอมของการดําเนินการโครงการใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ ที่อาจ
เกี่ยวของ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
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 ระดับที่ 4: สามารถดําเนินการโครงการใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ
ที่เกี่ยวของ ไดอยางสมบูรณครบถวน โดยมีบางประเด็นดําเนินการไดสูงกวาที่กําหนดและสราง
คุณคาใหแกโครงการ (Highly Compliance)
 ระดับที่ 3: สามารถดําเนินการโครงการใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ
ที่เกี่ยวของ ไดอยางสมบูรณครบถวน (Compliance)
 ระดับที่ 2: ดําเนินการโครงการใหเปนไปตามขอกฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางสมบูรณ
ครบถวน (Legalized)
 ระดับที่ 1: ดําเนินการโครงการตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ได
แมวาจะยังไมครบถวน แตสามารถเริ่มปฏิบัติการงานในโครงการบางสวนไดอยางปลอดภัย (Safe
to operate)
5.3 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพรอมดานการปฏิบัติการของโครงการ (Competency) โดยพิจารณาจาก
ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จําเปนของคณะทํางานโครงการในการพัฒนาโครงการใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: มีผูเชี่ยวชาญอยางนอย 1 คน ในแตละดานที่จํา เปนต อการพัฒนาและดํ าเนิ น งาน
โครงการ (Experts or Experience team)
 ระดับที่ 3: มีคณะทํางานที่มีทักษะที่จําเปนครอบคลุมครบทุกดาน แมวาจะมีจํานวนผูเชี่ยวชาญ
ไมครบทุกดานที่จําเปนตอการพัฒนาและดําเนินงานโครงการ (Highly skilled team)
 ระดับที่ 2: มีคณะทํางานที่มีทักษะที่จําเปนครอบคลุมครบทุกดาน แมวาจะไมมีผูเชี่ยวชาญในแต
ละดานที่จําเปนตอการพัฒนาและดําเนินงานโครงการ (Skilled team)
 ระดับที่ 1: มีคณะทํางานที่มีความสามารถและมีประสบการณจากโครงการในลักษณะอื่น แมวา
จะไมมีคณะทํางานที่มีทักษะที่จําเปนโดยตรงและผูเชี่ยวชาญในแตละดานที่จําเปนตอการพัฒนา
และดําเนินงานโครงการ (Capable)
5.4 มีเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจที่พรอมใหความรวมมือในการดําเนินงาน (Partnership) โดยพิจารณา
จากการดําเนินการอยางเปนระบบในการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และพันธมิตรเพื่อสราง
ประโยชนจากการดําเนินงานรวมกัน แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดั บ ที่ 4: มี การสร า งความร ว มมื อกั บ เครือ ข า ย คู ความรว มมื อ และ/หรื อพั น ธมิ ต รในการ
ดําเนินงานโครงการ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานรวมกันอยางเป น
ระบบ โดยเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรที่รวมดําเนินการสามารถสรางประโยชน
เพิ่มเติมในดานอื่นๆ ใหแกองคกร นอกเหนือจากที่ กําหนดในสัญญา ไดแก การถายทอดองค
ความรู ภาพลักษณที่ดีของโครงการ การประหยัดเงินลงทุน (Trusted Partners - with other
Benefits)
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 ระดั บ ที่ 3: มี การสร า งความร ว มมื อกั บ เครือ ข า ย คู ความรว มมื อ และ/หรื อพั น ธมิ ต รในการ
ดําเนินงานโครงการ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานรวมกันอยางเป น
ระบบ (Good Partner - Good Evaluation)
 ระดั บ ที่ 2: มี การสร า งความร ว มมื อกั บ เครือ ข า ย คู ความรว มมื อ และ/หรื อพั น ธมิ ต รในการ
ดําเนินงานโครงการ โดยมีสัญญาที่เปนขอตกลงในการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน (Good
Partner - Good Evaluation) (Partnership - Contracted)
 ระดั บ ที่ 1: มี การสร า งความร ว มมื อกั บ เครือ ข า ย คู ความรว มมื อ และ/หรื อพั น ธมิ ต รในการ
ดํ าเนิ นงานโครงการ โดยมี ขอตกลงหรือบั นทึกความเขาใจใชเป นขอตกลงในการดํ าเนิ น งาน
รวมกัน (Business Contact - Agreement or MOU)
5. กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
กระบวนการ : กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
ขอกําหนดของกระบวนการ :
1. เปนการประดิษฐขึ้นใหม
2. เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้นและ
3. เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม

หนวยงาน : กลุมงานดานศูนยขอมูลสิทธิบัตรยา
กลุมสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัดประสิทธิผล :
1. จํานวนคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในแต
ละป

SIPOC MODEL
Supplier
1. นักวิจัย
2. ผู
ประดิษฐที่
ตองการการ
คุมครอง
สิ่งประดิษฐ/
นวัตกรรม

Input

Process
1. นโยบาย
1. การจัดทํา Patent
2. โครงการวิจัยที่เปดใหม
Information
3. องคความรู (KM)
1.1 เมื่อกลุมงานดาน
4. ความตองการของลูกคา
ศูนยขอมูลสิทธิบัตรยา
5. MIMs
ไดรับรายการยาที่
6. Orange book
ตองการสืบคนขอมูล
7. สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา :
สิทธิบัตรจากนักวิจัย ผู
www.uspto.gov
ประดิษฐทตี่ องการ
8. สิทธิบัตรยุโรป :
การคุมครองสิ่งประดิษฐ/
http://ep.espacenet.com
นวัตกรรม
9.สิทธิบัตรไทย :
1.2 สืบคนขอมูลยา เชน
www.ipic.moc.go.th
สูตรโครงสราง ขนาดของ
10. องคการทรัพยสินทางปญญา ยา ชื่อทางเคมี เปนตน
โลก
และสิทธิบัตรยาจาก
https://patentscope.wipo.int ฐานขอมูลตางๆ ไดแก
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Time
ตาม
แผนการ
ดําเนินการ
ประจําป

Output
1. Patent
Information
และ ขอมูล
Patent
information
ที่มีการ
ทบทวน
2. สิทธิบัตร
และอนุ
สิทธิบัตรที่
ไดรับการจด
แจง
3. สิทธิบัตร
และอนุ
สิทธิบัตรที่

Customer
1.
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. กลุมงาน
ดานศูนย
ขอมูล
สิทธิบัตรยา
องคการ
เภสัชกรรม
2. นักวิจัยผู
ประดิษฐที่
ตองการ
การ
คุมครอง

Supplier

Input

Process
เว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาสหรัฐอเมริกา
สํานักสิทธิบัตรยุโรป
สํานักสิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกา กรม
ทรัพยสินทางปญญา
กองควบคุมยา MIMs
เปนตน รวมทั้งเปดแฟม
เอกสารที่กรมทรัพยสิน
ทางปญญา
1.3 รวบรวมเอกสาร
1.4 วิเคราะหขอมูล
1.5 จัดทําเอกสารและลง
ขอมูลใน Database
1.6 เสนอผูอํานวยการ
สถาบันฯ พิจารณา
1.7 Update ขอมูล
สิทธิบัตรใน Database
ทุกป
2. การยื่นขอรับ
สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร
2.1 กลุมงานดานศูนย
ขอมูลสิทธิบัตรยา
ประสานงานกับนักวิจัย
เพื่อคัดเลือกงานวิจัยที่
สามารถยื่นจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร เสนอ
ผูอํานวยการสถาบันฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2 นักวิจัยสงขอมูลที่
ตองใชในการขอยื่นจด
สิทธิบัตร ดังนี้
2.2.1 แบบฟอรมเปดเผย
การประดิษฐ
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Time

Output
ไดรับการตอ
อายุ

Customer
ประดิษฐ/
นวัตกรรม

Supplier

Input

Process
2.2.2 ขอมูลสําหรับ
จัดเตรียมคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ประกอบดวย
รายละเอียดการประดิษฐ
มีหัวขอยอยดังนี้
 ชื่อที่แสดงถึงการ
ประดิษฐ
 สาขาวิทยาการที่
เกี่ยวของกับการ
ประดิษฐ
 ภูมิหลังของศิลปะหรือ
วิทยาการที่เกี่ยวของ
 ลักษณะและความมุง
หมายของการ
ประดิษฐโดยยอ
 คําอธิบายรูปเขียนโดย
ยอ (ถามีรูปเขียน)
 การเปดเผยการ
ประดิษฐโดยสมบูรณ :
ตองละเอียดและ
ชัดเจนที่สุด
 วิธีการในการประดิษฐ
ที่ดีที่สุด : มักระบุวา
“เหมือนกับที่ไดกลาว
ไวแลวในหัวขอการ
เปดเผยการประดิษฐ
โดยสมบูรณ”
 การนําการประดิษฐไป
ใชประโยชนในการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
หัตถกรรม หรือ
เกษตรกรรม
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
หมายเหตุ ขอถือสิทธิ
จะตองมีความชัดแจง
รัดกุม และสอดคลองกับ
รายละเอียดการประดิษฐ
-บทสรุปการประดิษฐ
-รูปเขียน (ถามี)
2.3 จัดเตรียมคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ดังนี้
2.3.1 คําขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร
2.3.2 แบบ สป/สผ/
อสป/001-ก
2.3.3 รายละเอียดการ
ประดิษฐ
2.3.4 ขอถือสิทธิ
2.3.5 บทสรุปการ
ประดิษฐ
2.3.6 รูปเขียน (ถามี)
2.3.7 หนังสือสัญญาโอน
สิทธิ
2.3.8 สําเนาบัตร
ขาราชการของ
ผูอํานวยการองคการ
เภสัชกรรม
2.3.9 สําเนาทะเบียน
บานของผูอํานวยการ
องคการเภสัชกรรม
2.3.10 -สําเนาบัตร
ประชาชนของผูประดิษฐ
2.3.11 สําเนาทะเบียน
บานของผูประดิษฐ
2.4 เสนอผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อพิจารณาและลงนาม
และเสนอผูอํานวยการ
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
องคการฯ ลงนาม
ตามลําดับ
2.5 ยื่นเอกสารตนฉบับ
พรอมสําเนาตอ
เจาหนาที่กรมทรัพยสิน
ทางปญญา พรอมชําระ
คาธรรมเนียมเจาหนาที่
กรมทรัพยสินทางปญญา
2.6 เก็บเอกสารเขาแฟม
3. การ maintenance
คําขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร
3.1 ดําเนินการจัดเตรียม
คําขอแกไขคําขอรับ
สิทธิบัตรตามคําสั่งของผู
ตรวจสอบสิทธิบัตร และ
ยื่นตอกรมทรัพยสินทาง
ปญญา
3.2 ดําเนินการยื่น
ตรวจสอบการประดิษฐ
คําขอรับสิทธิบัตร
3.3 ดําเนินการยื่นชําระ
คาธรรมเนียมประกาศ
โฆษณา
3.4 ดําเนินการยื่นชําระ
คาธรรมเนียมการออก
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3.5 ดําเนินการยื่นชําระ
คาธรรมเนียมรายป
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
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Time

Output

Customer

6. กระบวนการประเมิน โครงการกระบวนการนํ านวั ตกรรมออกไปใช ประโยชนเชิ ง พาณิชย และเชิ งสั ง คม
(Commercial and Social Phase)
กระบวนการ : กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการนํา
นวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
(Commercial and Social Phase)
ขอกําหนดของกระบวนการ :
1. มีการประเมินการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและ
เชิงสังคมอยางเปนระบบ
2. มีการติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับ
ประมาณการทางการเงินของโครงการที่ไดจัดทําไวกอ นหนา

หนวยงาน : คณะทํางานผูประเมินโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอยอดเชิงพาณิชย
ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จํานวนนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคมได
อยางตอเนื่อง

SIPOC MODEL
Supplier
1. ผูบริหาร
ระดับสูง
(DD)
2.
คณะทํางานผู
ประเมิน
โครงการ
พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ตอยอดเชิง
พาณิชย
3.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

Input
1. วิสัยทัศน/
ยุทธศาสตร
องคกร
2. นโยบายจาก
คณะกรรมการ
องคการเภสัช
กรรม/ผูบริหาร
ระดับสูง
3. ความ
ตองการของ
ผูมีสวนไดสวน
เสียและลูกคา
4. หลักเกณฑ
การประเมิน
โครงการ
กระบวนการนํา
นวัตกรรม
ออกไปใช
ประโยชนเชิง
พาณิชยและเชิง
สังคม

Process
1. รวบรวมและคัดเลือกนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ (Product Innovation)
ที่ผานหลักเกณฑการประเมินการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ (Gate2)
2. ดําเนินการประเมินการนํา
นวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิง
พาณิชยและเชิงสังคม ตาม
หลักเกณฑดังนี้
2.1 การใชประโยชนเชิงพาณิชย
2.1.1 ประเมินผลตอบแทนทาง
การเงินของโครงการ (Financial
Returns) คิดเปนน้ําหนักรวมรอย
ละ 60 โดยพิจารณา
 อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายในเทียบกับประมาณ
การ (IRR) (น้ําหนักรอยละ 10)
 มูลคาปจจุบันสุทธิของ
โครงการเทียบกับประมาณการ
(NPV) (น้ําหนักรอยละ 20)
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Time
ตาม
แผนการ
ดําเนินการ
ประจําป

Output
นวัตกรรมที่
ผานเกณฑ
ประเมินและ
สามารถ
นําไปใช
ประโยชนใน
เชิงพาณิชย
และเชิงสังคม

Customer
1.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
2. ผูบริหาร
พนักงานและ
ลูกจาง
2. ผูมีสวนได
สวนเสียและ
ลูกคา

Supplier

Input
5. นวัตกรรม
ผลิตภัณฑที่ผาน
หลักเกณฑการ
ประเมินการ
พัฒนา
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ
(Product
Development
Criteria)

Process
 อัตราความสามารถในการทํา
กําไรขั้นตนเทียบกับประมาณ
การ (Gross Profit Margin)
(น้ําหนักรอยละ 30)
2.1.2 ประเมินความสามารถใน
การนําโครงการไปปฏิบัติ
(Execution Capability) คิดเปน
น้ําหนักรวมรอยละ 40 โดย
พิจารณา
 ความพรอมดานกําลังการผลิต
และทรัพยากรของ อภ.
(Capacity and Resources)
(น้ําหนักรอยละ 10)
 โครงสรางและผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน (Project
Structure and
Responsibility) (น้ําหนักรอย
ละ 10)
 ความคืบหนาของการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
(Project Progress) (น้ําหนัก
รอยละ 10)
 การบริหารความเสี่ยงที่สงผล
กระทบตอโครงการ (Risk
Assessment) (น้ําหนักรอยละ
10)
2.2 การใชประโยชนเชิงสังคม
2.2.1 ประเมินผลตอบแทนเชิง
สังคมหรือเศรษฐศาสตร (Social
and Economic Returns) คิด
เปนน้ําหนักรวมรอยละ 60
2.2.2 ประเมินความสามารถใน
การนําโครงการไปปฏิบัติ
(Execution Capability) คิดเปน
น้ําหนักรวมรอยละ 40 โดย
พิจารณา
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Time

Output

Customer

Supplier

Input

Process
 ความพรอมดานกําลังการผลิต
และทรัพยากรของ อภ.
(Capacity and Resources)
(น้ําหนักรอยละ 10)
 โครงสรางและผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน (Project
Structure and
Responsibility) (น้ําหนักรอย
ละ 10)
 ความคืบหนาของการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
(Project Progress) (น้ําหนัก
รอยละ 10)
 การบริหารความเสี่ยงที่สงผล
กระทบตอโครงการ (Risk
Assessment) (น้ําหนักรอยละ
10)
2.3 สามารถใชประโยชนทั้งในเชิง
พาณิชยและสังคมใหกําหนด
น้ําหนักคะแนนระหวางหลักเกณฑ
การประเมินในขอ 1 ของการใช
ประโยชนเชิงสังคม และการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยใหม โดยมี
คะแนนรวมกันเทากับ 60% ตาม
ความเหมาะสมของโครงการ
3. นําเสนอผลการประเมิน
โครงการแกคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม เพื่อพิจารณา
คัดเลือกโครงการที่จะใชประโยชน
4. นําเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5. กําหนดแผนงานและดําเนิน
โครงการ
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ
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Time

Output

Customer

กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
(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
โดยมี รายละเอี ยดของหลั ก เกณฑ ป ระเมิ น แต ล ะขอของการนํา นวั ต กรรมออกไปใช ประโยชน เชิ ง
พาณิชยและเชิงสังคม (Commercial and Social Phase) ดังนี้
ตารางที่ 3-9 : หลักเกณฑประเมินแตละขอของการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
(Commercial and Social Phase Criteria)

ดีมาก (4)
รายการประเมิน

เกณฑการประเมิน
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)

ดี (3)

Competitive Competitive Comparative
Edge
Adv.
Adv.

1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)
1.1. อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนภายในเทียบกับ
100%
90%
80%
ประมาณการ (IRR)
1.2. มูลคาปจจุบันสุทธิของ
โครงการเทียบกับประมาณ
100%
90%
80%
การ (NPV)
1.3 อัตราความสามารถใน
การทํากําไรขั้นตนเทียบกับ
100%
90%
80%
ประมาณการ (Gross Profit
Margin)
2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร (Social and Economic Returns)
2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคม
หรือเศรษฐศาสตรเทียบกับ
100%
90%
80%
เปาหมายที่กําหนด (Social
and Economic Returns)
3. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)
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Neutral

Commercial
and Social
Phase
(% น้ําหนัก)
60

70%

10

70%

20

70%

30
60

70%

60
40

ดีมาก (4)
รายการประเมิน

3.1 ความพรอมดานกําลัง
การผลิตและทรัพยากรของ
อภ. (Capacity and
Resources)
3.2 โครงสรางและ
ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน (Project
Structure and
Responsibility)
3.3 ความคืบหนาของการ
ดําเนินการตามแผนที่
กําหนด (Project
Progress)
3.4 การบริหารความเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอโครงการ
(Risk Assessment)

ดี (3)

เกณฑการประเมิน
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)

Competitive Competitive Comparative
Edge
Adv.
Adv.

Neutral

100% with >90% with
>80% with
≥70% is
owned
owned or
owned or Uncontrollable
Capacity and controllable controllable
Resources Capacity and Capacity and
Resources
Resources

Commercial
and Social
Phase
(% น้ําหนัก)
10

100%
Fulfillment

80%
Fulfillment

< 80%
Fulfillment

Non-clarify

10

100%

90%

80%

70%

10

None to
Least

Small
(High Risks ≥
1)

Medium
High
(High Risks ≥
(High Risks ≥ 3)
2)

10
100

หมายเหตุ
1. โครงการนวัตกรรมใชประโยชนเชิงพาณิชยใหใชหลักเกณฑการประเมินในขอ 1 และ 3
2. โครงการนวัตกรรมใชประโยชนเชิงสังคมใหใชหลักเกณฑการประเมินในขอ 2 และ 3
3. โครงการนวัตกรรมใชประโยชนทั้งในเชิงพาณิชยและสังคมใหกําหนดน้ําหนักคะแนนระหวางหลักเกณฑการ
ประเมินในขอ 1 และ 2 ใหม โดยมีคะแนนรวมกันเทากับรอยละ 60 ตามความเหมาะสมของโครงการ
1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns) ประกอบดวย
1.1. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในเทียบกับประมาณการ (IRR) โดยพิจารณาจากการคํานวณหาอัตรา
คิดลดที่มีผลทําใหมูลคาปจจุบันของเงินสดที่ไดรับในอนาคตของโครงการ เปรียบเทียบกับประมาณการทาง
การเงินที่ไดจัดทําไว แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกวาหรือเทากับรอยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (100%)
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 ระดับที่ 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกวาหรือเทากับรอยละ
90 แตไมถึงรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (90%)
 ระดับที่ 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกวาหรือเทากับรอยละ
80 แตไมถึงรอยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (80%)
 ระดับที่ 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกวาหรือเทากับรอยละ
70 แตไมถึงรอยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (70%)
1.2. มูลคาปจจุ บันสุทธิ ของโครงการเทียบกั บประมาณการ (NPV) โดยพิจารณาจากการคํา นวณหามู ล คา
ปจจุบันสุทธิของโครงการเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ
ดังนี้
 ระดับที่ 4: มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (100%)
 ระดับที่ 3: มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (90%)
 ระดับที่ 2: มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมากกวาหรื อเทากับร อยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (80%)
 ระดับที่ 1: มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (70%)
1.3 อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนเทียบกับประมาณการ (Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก
การคํานวณหาอัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ ได
จัดทําไว แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (100%)
 ระดับที่ 3: อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 90
แตไมถึงรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (90%)
 ระดับที่ 2: อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 80
แตไมถึงรอยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (80%)
 ระดับที่ 1: อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 70
แตไมถึงรอยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (70%)
2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร (Social and Economic Returns) ประกอบดวย
2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตรเทียบกับเปาหมายที่กําหนด (Social and Economic Returns)
โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรที่ใชวิเคราะหในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมี
ความคุมคามากที่สุด ซึ่งเปนการวิเคราะหที่ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของโครงการที่มีตอสังคม
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(Social Benefit) เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด เชน การทดแทนการนําเขายาแลเวชภัณฑของประเทศ
การลดคาใชจายดานสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตรของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (100%)
 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตรของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 90
แตไมถึงรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (90%)
 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตรของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 80
แตไมถึงรอยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (80%)
 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตรของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 70
แตไมถึงรอยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (70%)
3. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบดวย
3.1 ความพรอมดานกําลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก
ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ใชภายในโครงการ แบงการประเมิน
ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100%
with owned Capacity and Resources)
 ระดับที่ 3: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา
ร อย ล ะ 80 แ ต ไ ม ถึ ง ร อย ล ะ 90 (>90% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 2: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 (>80% with owned or controllable Capacity and
Resources)
 ระดับที่ 1: ความเพีย งพอของกําลั งการผลิ ต และความพรอมของทรั พยากรสํ าคัญ ที่ ใช ภายใน
โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 70
(≥70% is Uncontrollable)
3.2 โครงสรางและผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน (Project Structure and Responsibility) โดยพิจารณาจาก
การกําหนดโครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน พรอมทั้งจํานวน
อั ตรากําลัง ของผู รับ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานโครงการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ตามที่ กํา หนด เปรี ย บเที ย บกับ แผน
อัตรากําลังตามโครงสรางการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
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 ระดับที่ 4: โครงสรางและบทบาทหนาที่ ของผู รับผิดชอบในการดํา เนิน งานโครงการที่ชัด เจน
พรอมทั้งจํานวนอัตรากําลังของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
ครบถวน รอยละ 100 (100% Fulfillment)
 ระดับที่ 3: โครงสรางและบทบาทหนาที่ ของผู รับ ผิดชอบในการดํา เนิน งานโครงการที่ชัด เจน
แมวา จะมี จํานวนอั ต รากําลั ง ของผู รับผิ ดชอบในการดํ า เนิ นงานโครงการที่ มี คุณสมบั ติ ต ามที่
กําหนดมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 แตไมครบรอยละ 100 (80% Fulfillment)
 ระดับที่ 2: โครงสรางและบทบาทหนาที่ ของผู รับ ผิดชอบในการดํา เนิน งานโครงการที่ชัด เจน
แมวา จะมี จํานวนอั ต รากําลั ง ของผู รับผิ ดชอบในการดํ า เนิ นงานโครงการที่ มี คุณสมบั ติ ต ามที่
กําหนดนอยกวารอยละ 80 (< 80% Fulfillment)
 ระดับที่ 1: โครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่ไมไดกําหนด
หรือไมชัดเจน (Non-clarify)
3.3 ความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนที่กําหนด (Project Progress) โดยพิจารณาจากความคืบหนา
ของการดําเนินการโครงการเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการที่กําหนดไว แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ
ดังนี้
 ระดับที่ 4: การดําเนินการโครงการเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวรอยละ 100 (100%)
 ระดับที่ 3: การดําเนินการโครงการเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 100 (90%)
 ระดับที่ 2: การดําเนินการโครงการเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 (80%)
 ระดับที่ 1: การดําเนินการโครงการเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 (70%)
3.4 การบริหารความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํานวนปจจัยเสี่ยง
ในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ยังคงหลงเหลืออยูหลังจากการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการ ที่จะสงผลใหโครงการตองมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับที่ 4: โครงการไมมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู (None to Least)
 ระดับที่ 3: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู จํานวน 1 ปจจัย (Small : High Risks
= 1)
 ระดับที่ 2: โครงการมีป จจัย เสี่ ยงในระดับสูงหลงเหลื ออยู จํานวน 2 ปจจัย (Medium : High
Risks = 2)
 ระดับที่ 1: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู อยางนอย 3 ปจจัย (High : High Risks ≥ 3)
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
การพิจารณาความเปนไปไดของโครงการเพื่อใหเกิดความมั่นในวาการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่มี
อยูจํากัดนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการลงทุนที่เสนอนั้นมีความเปนไปไดในดานการดําเนินการ โดย
การวิเคราะหการลงทุน (Capital budgeting decision rules) ชวยสนับสนุนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน ใน
โครงการใดโครงการหนึ่ง เชน โครงการลงทุนในสินทรัพยถาวร โครงการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม เปนตน
เปนการตัดสินใจลงทุนที่มีความสําคัญตอธุรกิจ เพราะการตัดสินใจลงทุนในโครงการแตละโครงการตองใช
เงินทุนจํานวนมาก แตผลตอบแทนที่ไดรับจะคอยๆ ทยอยไดรับในอนาคต ดังนั้นยอมเกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ
สูง ผูบริหารการเงินโครงการตองใชเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือ
มีความเสี่ยงนอยที่สุด ซึ่งเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน มีดังนี้
1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV)
2. ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period; PB)
3. อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal rate of return; IRR)
สาเหตุที่ตองวิเคราะหการลงทุน เพราะการลงทุนนั้นเปนการนําเงินมาทําการลงทุนในปจจุบันโดยคาด
วาจะไดรับผลตอบแทนในอนาคตขางหนา จึงตองพิจารณาในเรื่องมูลคาของเงินตามเวลา (Time value of
money) เพราะเงินจํานวนเดียวกันหากไดรับในระยะเวลาตางกันยอมมีคาไมเทากัน เครื่องมือในการตัดสินใจ
เลือกโครงการทั้ง 3 วิธี มีทั้งการวิเคราะหการลงทุนแบบคํานึงถึงมูลคาปจจุบันและแบบไมไดคํานึงถึง มูลคา
ปจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้
1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV)
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน
(Cost of Capital) ของโครงการ
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)

=

มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ

-

มูลคาปจจุบันของเงินสด

กําหนดให
C
CF1
n
t
k

=
=
=
=
=

เงินลงทุนเริ่มแรก หรือเงินลงทุนที่จายในปจจุบัน
กระแสเงินสดรับในแตละป
อายุโครงการ
ระยะเวลาที่ไดรับผลตอบแทนเริ่มตั้งแตปที่ 1 จนถึงปที่ n
อัตราผลตอบแทนที่ตองการ หรือตนทุนของเงินทุน
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NPV =

n
Σ

t=1

CFt
(1+k)t

- C

การหามูลคาปจจุบันสุทธิเปนการนําแนวคิดในการคํานวณมูลคาของเงินตามเวลา เขามาประกอบการ
ตัดสินใจ โดยผลตอบแทนที่ไดรับเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนในปจจุบัน ดังนั้นควรที่จะนําผลตอบแทนที่จะ
ไดรับในอนาคตมาคํานวณใหเปนมูลคาปจจุบันเพื่อจะไดเปรียบเทียบกับจํานวนเงินที่ลงทุนในปจจุบัน ณ อัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการ การหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีขั้นตอนดังนี้
(1) คํานวณคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการโดยกําหนดอัตราคิดลดดวยตนทุน
ของเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ตองการ
(2) นํามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการลบดวยเงินลงทุนเริ่มแรก
(3) นําผลการคํานวณใน (2) มาตัดสินใจพิจารณาเลือกโครงการโดยมีหลักเกณฑการตัดสินใจ ดังนี้
เกณฑการตัดสินใจ
 มูลคาปจจุบันสุทธิ คาเปนบวก
 มูลคาปจจุบันสุทธิ คาเปนลบ

จะตัดสินใจยอมรับโครงการ
จะตัดสินใจปฏิเสธโครงการ

ตัวอยางที่ 1-1 จากตัวอยางที่ 3 บริษัท ABC จํากัด ใหพิจารณาวาควรตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล าว
หรือไม
วิธีทํา
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)

=
=

มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ
n
CFt
- C
Σ
t

t=1
5

-

มูลคาปจจุบันของเงินสด

(1+k)

3,000
= Σ
t=1 (1+.09)t

- C

อัตราผลตอบแทนที่ตอง (k) กําหนดไว 9% เงินสดรับในอนาคตเทากันทุกป เปดตารางมูลคาปจจุบัน
A = 2 ที่ n = 5
k = 9% ไดคาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบัน (PVIFA) = 3.8897
ดังนั้น NPV =
(3,000 × 3.8897) – 10,000
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=
11,669.10 – 10,000
=
1,669.10
บาท
สรุปวา โครงการจายเงินลงทุนนี้มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เปนบวกแสดงวาควรลงทุนในโครงการ
ดังกลาว
ตัวอยางที่ 1-2 จากตัวอยางที่ 2 บริษัท ก จํากัด ลงทุนในโครงการ A และ B โครงการละ 400 ลานบาท โดยมี
ตนทุนของเงิน (k) = 10% ใหพิจารณาวาโครงการใดควรลงทุนโดยใชมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
โครงการ A
วิธีทํา
ถา k = 10% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบัน ของแตละปจะไดดังนี้
ปที่
1
2
3
4

เงินสดรับ
200
160
120
40

โครงการ A:
กระแสเงินสด (Cash flow)

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)]

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) =
=
NPV โครงการ A =
โครงการ B

PVIF
.9091
.8264
.7513
.6830
รวม

PV เงินสดรับ (ลานบาท)
181.82
132.22
90.16
27.32
431.52

0 k=10% 1
200
-400

2
160

3
120

4
40

181.82
132.22
90.16
27.32
31.52

มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ – มูลคาปจจุบันของเงินสดจาย
431.52 – 400
31.52 ลานบาท
133

วิธีทํา
ถา k = 10% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบัน ของแตละปจะไดดังนี้
ปที่
เงินสดรับ
PVIF
PV เงินสดรับ (ลานบาท)
1
40
.9091
36.36
2
120
.8264
99.17
3
160
.7513
120.21
4
240
.6830
163.92
รวม
419.66
0 k=10% 1
40
-400

โครงการ B:
กระแสเงินสด (Cash flow)

NPV โครงการ B

3
160

4
240

36.36
99.17
120.2
163.9
19.66

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)

มูลคาปจจุบันปจจุบัน (NPV)

2
120

=
=
=

มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ - มูลคาปจจุบันของเงินสด
419.66 - 400
19.66 ลานบาท

จากการคํานวณหาคา NPV โครงการ A มูลคาปจจุบันสุทธิสูงกวาโครงการ B แสดงวาโครงการ A ควร
ลงทุนมากกวาโครงการ B
สรุป โครงการ A มี NPV เทากับ 31.52 ลานบาท โครงการ B มี NPV เทากับ 19.66 ลานบาท จะ
เลือกไดทั้งสองโครงการถ ามีลักษณะโครงการเปนโครงการอิสระ แตถาลักษณะโครงการเปนโครงการที่ มี
ผลประโยชนรวมกัน จะเลือกโครงการ A เพราะมีมูลคาปจจุบันสุทธิสูงกวา
2. ระยะเวลาในการคืนทุน [Payback period (PB)]
ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period; PB) หมายถึง ระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ ( Net
cash inflow) ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการพอดี แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแตละปมีมูลคาเทากัน
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ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) =

เงินลงทุนเริ่มแรก
(ป)
กระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับตอป

ตัวอยางที่ 1 โครงการ A กําลังตัดสินใจลงทุนผลิตภัณฑใหม โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรกเทากับ 600,000 บาท
และคาดวาจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในแตละปเทากับ 150,000 บาท โครงการ A จะมีระยะเวลา
ในการคืนทุนเทาใด

ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) =
=

600,000
150,000
4 ป

เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ A เทากับ 4 ป
กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแตละปมีมูลคาไมเทากัน การคํานวณหาระยะเวลาในการคืนทุนจะพิจารณา
จากกระแสเงินสดรับสุทธิในแตละปรวมกันเปนกระแสเงินสดรับสุทธิสะสม เทากับจํานวนเงินลงทุนเริ่มแรก
เกณฑการตัดสินใจ
 ระยะเวลาในการคืนทุนที่คํานวณไดนอยกวาระยะเวลาในการคืนทุนที่ตองการ ยอมรับครงการ
 ระยะเวลาในการคืนทุนที่คํานวณไดมากกวาระยะเวลาในการคืนทุนที่ตองการ ปฏิเสธโครงการ
ตัวอยางที่ 2 บริษัท ก จํากัด มีโครงการลงทุน 2 โครงการ โครงการ A และโครงการ B สมมติวาโครงการทั้ง
สองมีความเสี่ยงเทากัน เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ A เทากับ 400 ลานบาท และโครงการ B
เทากับ 400 ลานบาท มีกระแสเงินสดรับสุทธิของแตละโครงการดังนี้

ป (t)
0
1
2
3

กระแสเงินสดสุทธิ (ลานบาท)
โครงการ A
โครงการ B
(400)
(400)
200
40
160
120
120
160
135

4

40

240

จากตารางขางตนสามารถแยกพิจารณาโครงการ A และโครงการ B ไดดังนี้
โครงการ A

พิจารณาหาระยะเวลาในการคืนทุน (PB) ดังนี้
ปที่
1
2
3
4

กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ (ล า น
บาท)
200
160
120
40

กระแสเงินสดสุทธิสะสม (ลานบาท)
200
360
480
520

400 40

ตนปที่ 1 จายเงินลงทุนเปนจํานวน 400 ลานบาท สิ้นปที่ 1 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจํานวน 200 ลานบาท
กระแสเงินสดที่ยังไมครบจํานวนเงินลงทุนเทากับ 200 ลานบาท
สิ้นปที่ 2 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 160 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 360 ลานบาท
ดังนั้นกระแสเงินสดรับที่ยังไมครบจํานวนเงินลงทุนจะเทากับ 40 ลานบาท
สิ้นปที่ 3 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 120 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 480 ลานบาท
ตองการกระแสเงินสดรับจํานวน 40 ลานบาท ก็จะครบตามจํานวนเงินที่จายลงทุนเริ่มแรก จึงตอง
คํานวณหาวากระแสเงินสดรับที่ตองการ 40 ลานบาท ใชเวลาเทาใด
กระแสเงินสดรับ
120 ลานบาท
ใชเวลา
1 ป
กระแสเงินสดรับ
400 – 360 = 40 ลานบาท
ใชเวลา (40 × 1)/120 = 0.33 ป
ดังนั้น โครงการ A มีระยะเวลาในการคืนทุน 2 + 0.33 ป = 2.33 ป
โครงการ B
พิจารณาหาระยะเวลาในการคืนทุน (PB) ดังนี้
ปที่
1
2
3
4

กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ (ล า น
บาท)
40
120
160
240
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กระแสเงินสดสุทธิสะสม (ลานบาท)
40
160
320
560

400 80

ตนปที่ 1 จายเงินลงทุนเป นจํานวน 400 ลานบาท สิ้นปที่ 1 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจํานวน 40 ลานบาท
กระแสเงินสดที่ยังไมครบจํานวนเงินลงทุนเทากับ 360 ลานบาท
สิ้นปที่ 2 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 120 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 160 ลานบาท
ดังนั้นกระแสเงินสดรับที่ยังไมครบจํานวนเงินลงทุนจะเทากับ 240 ลานบาท
สิ้นปที่ 3 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 160 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 320 ลานบาท
ดังนั้นกระแสเงินสดรับที่ยังไมครบจํานวนเงินลงทุนจะเทากับ 80 ลานบาท
สิ้นปที่ 4 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 240 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 560 ลานบาท
ตองการกระแสเงินสดรับจํานวน 80 ลานบาท ก็จะครบตามจํานวนเงินที่จายลงทุนเริ่มแรก จึงตอง
คํานวณหาวากระแสเงินสดรับที่ตองการ 80 ลานบาท ใชเวลาเทาใด
กระแสเงินสดรับ
120 ลานบาท ใชเวลา
1 ป
กระแสเงินสดรับ
400 – 360 = 40 ลานบาท
ใชเวลา 80 × 1
0.33 ป
240
ดังนั้น โครงการ B มีระยะเวลาในการคืนทุน 3 + 0.33 ป = 3.33 ป
สรุป โครงการ A มีงวดเวลาไดทุนคืนเร็วกวาโครงการ B
ขอดีของวิธีระยะเวลาในการคืนทุน คือ สามารถคํานวณไดงาย และรวดเร็ว สวนขอเสีย คือ การ
ตัดสินใจเลือกโครงการโดยวิธีนี้จะใหความสําคัญในเรื่องระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการเพียงอยางเดียว
โดยที่ไมไดคํานึงรายไดที่จะไดรับหลังจากคืนทุนแลว เพราะบางโครงการถึงแมจะคืนทุนชา แตหลังจากที่คืนทุน
แลวยังมีรายไดสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังไมไดคํานึงถึงมูลคาปจจุบันของเงินที่จะไดรับในอนาคตดวย
3. อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal rate of return; IRR)
อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal rate of return; IRR) หมายถึง การคํานวณหาอัตราคิดลดที่มีผล
ทําใหมูลคาปจจุบันของเงินสดที่ไดรับในอนาคต เทากับ เงินลงทุนที่จายในปจจุบัน นั่นคือ มูลคาปจจุบันของ
เงินสดรับเทากับมูลคาปจจุบันของเงินสดจาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้
มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ [PV (Inflow)] = มูลคาปจจุบันของเงินสดจาย [PV
ดังนั้น มูลคาปจจุบันของเงินสด
กําหนดให

C
CF1
n
t

=
=
=
=

-

กระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับตอป = 0

เงินลงทุนเริ่มแรก หรือเงินลงทุนที่จายในปจจุบัน
กระแสเงินสดรับในแตละป
อายุโครงการ
ระยะเวลาที่ไดรับผลตอบแทนเริ่มตั้งแตปที่ 1 จนถึงปที่ n
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IRR

=

อัตราผลตอบแทนคิดลด
CF1
(1+IRR)1

+

CF2
(1+IRR)2

n
Σ

CFt

n
Σ

CFt

t=1 (1+IRR)t

t=1 (1+IRR)t

+ ... +

CFn
(1+IRR)n

- C = 0

- C = 0

= C

เกณฑการตัดสินใจ
 กรณีอัตราผลตอบแทนคิดลดคํานวณได เทากับหรือมากกวาตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) หรืออัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการจะยอมรับโครงการ
 กรณีอัตราผลตอบแทนคิดลดคํานวณได เทากับหรือนอยกวาตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) หรืออัตรา
ผลตอบแทนที่ตองการจะปฏิเสธโครงการ
ตัวอยางที่ 3 บริ ษั ท ABC จํ า กัด พิ จ ารณาโครงการจ า ยลงทุ น มี มู ล ค า โครงการเท า กั บ 10,000 บาท โดย
โครงการนี้ใหผลตอบแทนเทากับทุกปๆ ละ 3,000 บาท เปนเวลา 5 ป ถาอัตราผลตอบแทนที่
ตองการเทากับ 9% ใหพิจารณาวาควรตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกลาวหรือไม
วิธีทํา
C =
C =

n
Σ

CFt

t=1

(1+IRR)t

5

3,000

t=1

(1+IRR)t

Σ

กรณี เ งิ น สดรั บ ของโครงการได รับ เท า กั น ทุ ก ป สามารถคํ า นวณหาป จจั ย ดอกเบี้ ย มู ล ค า ป จ จุ บั น
โดยประมาณได ดังนี้
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ปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบัน
โดยประมาณ (PVIFA)

=

เงินสดจายลงทุน
เงินสดรับตอป

=

10,000
3,000

=

3.333

การลงทุ นในโครงการนี้ เงิ นสดรั บเขาเท าๆ กันทุกป เป ด ตารางมู ล คา ป จจุ บัน คือ ที่ n = 5 และ
พิจารณาหาอัตราผลตอบแทนคิดลดที่ทําให PVIFA จากตารางใกลเคียงกับ PVIFA โดยประมาณ คือ 3.333 ได
ดังนี้
IRR 15% ได PVIFA
= 3.3522 PV เงินสดรับ = 3,000 × 3.3522 = 10,056.60 บาท
IRR 16% ได PVIFA
= 3.2743 PV เงินสดรับ = 3,000 × 3.2743 = 9,822.90 บาท
IRR 1% ได PVIFA ลดลง 0.0779 PV เงินสดรับตางกัน
= 233.70 บาท

ดังนั้นมูลคาปจจุบันของเงินสดเทากับ 10,000 บาท IRR อยูระหวาง 15%-16% คํานวณหาโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้
มูลคาปจจุบัน เงินสดรับตางกัน 10,056.60 – 9,822.90 = 233.70 บาท คา IRR ตางกับ 1%
มูลคาปจจุบัน เงินสดรับตางกัน 10,056.60 – 10,000 = 56.60 บาท คา IRR ตางกับ (1 × 56.60)/ 233.70
เพราะฉะนั้นคา IRR
จากโจทยอัตราผลตอบแทนที่ตองการ

= 0.2421 %
= 15 % + 0.2421 % = 15.2421 %
= 9%

สรุปวา อัตราผลตอบแทนคิดลดที่คํานวณได = 15.24% สูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ = 9%
โครงการดังกลาวนาลงทุน
ตัวอยางที่ 4 จากตัวอยางที่ 2 บริษัท ก จํากัด ลงทุนในโครงการ A และ B โครงการละ 400 ลานบาท ถ า
ตนทุนของทุน 10 % ใหพิจารณาวาโครงการใดควรลงทุนโดยใชอัตราตอบแทนคิดลด (IRR)
มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ
= มูลคาปจจุบันของเงินสดจาย
เนื่องจากกระแสเงินสดที่ไดรับในแตละปไมเทากัน การคํานวณหามูลคาปจจุบันของเงินสดรับ จึงใชวิธี
ลองผิดลองถูก ดังนี้
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โครงการ A
ตัวอยางโครงการ A กระแสเงินสดที่ไดรับปที่ 1 ถึงปที่ 4 คิดมูลคาปจจุบันตามชวงเวลา ดังนี้
โครงการ A:
กระแสเงินสด (Cash flow)

0
-400

1
200

2
160

3
120

4
40

ผลรวมของคาปจจุบันสําหรับกระแสเงินสดรับ 400
(Sum of PVs for CF1-4)
0
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)

วิธีทํา
ถา IRR = 14% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของแตละปจะไดดังนี้
ปที่
เงินสดรับ
PVIF
PV เงินสดรับ (ลานบาท)
1
200
.8772
175.44
2
160
.7695
123.12
3
120
.6750
81.00
4
40
.5921
23.68
รวม
403.24
ถา IRR = 18% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของแตละปจะไดดังนี้
ปที่
เงินสดรับ
PVIF
PV เงินสดรับ (ลานบาท)
1
200
.8475
169.50
2
160
.7182
114.91
3
120
.6086
73.03
4
40
.5158
20.63
รวม
378.07
จากการคํานวณ
IRR = 14% PV เงินสดรับ = 403.24
IRR = 18% PV เงินสดรับ = 378.07
ดังนั้นมูลคาปจจุบันของเงินสดรับ = 400 ลานบาท IRR อยูระหวาง 14%-18% คํานวณหาโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้
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มูลคาปจจุบัน เงินสดรับตางกัน 403.24 – 378.07 = 25.17 ลานบาท คา IRR ตางกับ
มูลคาปจจุบัน เงินสดรับตางกัน 403.24 – 400 = 3.24 ลานบาท คา IRR ตางกับ
เพราะฉะนั้นคา

IRR ของโครงการ A

4%
(4 × 3.24)/25.17

= 0.51 %
= 14 % + 0.51 % = 14.51 %

โครงการ B
วิธีทํา
ถา IRR = 14% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของแตละปจะไดดังนี้
ปที่
เงินสดรับ
PVIF
PV เงินสดรับ (ลานบาท)
1
40
.8772
35.09
2
120
.7695
92.34
3
160
.6750
108.00
4
240
.5921
142.10
รวม
377.53
ถา IRR = 10% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของแตละปจะไดดังนี้
ปที่
เงินสดรับ
PVIF
PV เงินสดรับ (ลานบาท)
1
40
.9091
36.36
2
120
.8264
99.17
3
160
.7513
120.21
4
240
.6830
163.92
รวม
419.66
จากการคํานวณ
IRR = 14% PV เงินสดรับ = 377.53
IRR = 10% PV เงินสดรับ = 419.66
ดังนั้น มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ = 400 ลานบาท IRR อยูระหวาง 10%-14% คํานวณหาโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้
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มูลคาปจจุบัน เงินสดรับตางกัน 419.66 – 377.53 = 42.13 ลานบาท คา IRR ตางกับ 4%
มูลคาปจจุบัน เงินสดรับตางกัน 419.66 – 400 = 19.66 ลานบาท คา IRR ตางกับ (4 × 19.66)/42.13
เพราะฉะนั้นคา

IRR ของโครงการ B

= 1.87 %
= 10 % + 1.87 % = 11.87 %

สรุป IRR โครงการ A = 14.51% และ IRR โครงการ B = 11.87% ทั้งสองโครงการ มีเงินลงทุนเทากับ
400 ลานบาท สมมติวาโครงการทั้งสองเปนโครงการที่มีผลประโยชนรวมกัน ก็จะเลือกโครงการ A เพราะให
ผลตอบแทนสูงกวาโครงการ B
เหตุผลที่เลือกใชวิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด (Discount rate) เพื่อปรับกระแสเงินสดรับสุทธิตลอด
อายุ โครงการให เป นมู ลค าป จ จุ บัน แล ว เท ากับ ต น ทุ นของโครงการ (Cost of Capital) เพราะวา IRR ของ
โครงการ ก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected rate of return) ดังนี้
(1) ถา IRR มากกวาตนทุนโครงการหลังจากที่ชําระคืนทั้งหมดแลว จะเหลือสวนเกินทุนและสวนเกิน
ที่เหลือนี้จะไปเพิ่มหรือสะสมใหกับผูถือหุนของบริษัทและไปเพิ่มความมั่งคั่งใหกับผูถือหุนนั่นเอง
(2) ในทางตรงขามถา IRR นอยกวาตนทุนของโครงการ ถาโครงการจะดําเนินตอไปก็จะตองไปเพิ่ม
ตนทุนใหกับผูถือหุน
เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดพอดี (Breakeven) ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ทําให IRR มีประโยชนในการประเมิน
โครงการลงทุน
ภาคผนวกที่ 2 แบบประเมินผลความรูความสามารถและศักยภาพการใชความคิดสรางสรรค
องคกรมีการสํารวจความรูความสามารถและศักยภาพการใชความคิดสรางสรรคของกลุมเปาหมาย
ประจํ า ป เพื่ อ นํ า ผลประเมิ น ที่ ไ ด (Gap Analysis) มาจั ด ทํ า /ทบทวนแผนยกระดั บ และพั ฒ นาความรู
ความสามารถและศักยภาพการใชความคิดสรางสรรคและจัดการนวัตกรรมองคกรระยะยาวและประจําป โดย
มีรายละเอียดของแบบประเมินผลความรูความสามารถและศักยภาพการใชความคิดสรางสรรค ดังนี้
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สวนที่ 1: ประเมินตนเองเกี่ยวกับความเขาใจ (การรับรู)
ลําดับ
ที่
1

2

3

หัวขอ

ไมเห็น
ดวย
(0)

เห็น
ดวย
นอย

ระดับ
เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
มาก

(1)

(2)

(3)

ทานไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับ
นโยบายและนิยาม
การจัดการความรู
และนวัตกรรมของ
องคกร
ทานคิดวาองค
ความรูหรือ
นวัตกรรมใน
โครงการ หรืองานที่
ทานเกี่ยวของ
สอดคลองกับสภาพ
ปญหา หรือความ
ตองการของ
องคการเภสัชกรรม
ทานคิดวาองค
ความรูหรือ
นวัตกรรมใน
โครงการ หรืองานที่
ทานเกี่ยวของ
สอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา
หรือผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก
องคการ
เภสัชกรรม
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เห็นดวย
มากที่สุด
(4)

ความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ

ลําดับ
ที่
4

5

หัวขอ

ไมเห็น
ดวย
(0)

เห็น
ดวย
นอย

ระดับ
เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
มาก

(1)

(2)

(3)

ทานคิดวาองค
ความรูหรือ
นวัตกรรมใน
โครงการ หรืองานที่
ทานเกี่ยวของ
สามารถนําไปใช
แกปญหาปรับปรุง
กระบวนการหรือ
พัฒนาไดอยาง
สอดคลองตาม
วัตถุประสงคและ
เปาหมายของ
องคการเภสัชกรรม
ทานคิดวานวัตกรรม
ที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงโดย
องคการเภสัชกรรม
มีความแปลกใหม/
แตกตาง ซึ่งไมเคย
เกิดขึ้นมากอนใน
อุตสาหกรรมยาใน
ประเทศ (ตาม
ตัวอยางในหมาย
เหตุ)

เห็นดวย
มากที่สุด

ความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ

(4)

ตัวอยาง เชน
1. Product
Innovation ไดแก
ยา New Drug, ยา
first generic,

วัตถุดิบที่ไมเคย
ผลิตมากอนใน
ประเทศ
2. Process
Innovation ไดแก

กระบวนการที่ไม
เคยเกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมยาใน
ประเทศ
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ลําดับ
ที่

หัวขอ

ไมเห็น
ดวย
(0)

เห็น
ดวย
นอย

ระดับ
เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
มาก

(1)

(2)

(3)

เห็นดวย
มากที่สุด

ความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ

(4)
3. Business
Innovation ไดแก

ธุรกิจใหมที่ไมเคย
เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรม
ยาในประเทศเชน
โครงการยารักษา
โรคมะเร็ง
โครงการกัญชาทาง
การแพทย
6

ทานคิดวาองค
ความรูที่ไดรับจาก
การพัฒนา
นวัตกรรมสามารถ
นําไปใชประโยชนได
เชน นําไป
ปฏิบัติงานจริง
นําไปใชบูรณาการ/
ตอยอดกับเรื่องอื่นๆ
ได
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สวนที่ 2 : ประเมินตนเองเกี่ยวกับความเขาใจ (พฤติกรรม)

ลําดับ
ที่
1

2

3

4

หัวขอ

ไมเห็น
ดวย
(0)

เห็น
ดวย
นอย

ระดับ
เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
มาก

(1)

(2)

(3)

ทานใหความรวมมือ
กับแนวทางการ
ทํางานใหมๆ การ
ปรับปรุง
กระบวนการ หรือ
การสรางนวัตกรรมที่
มุงเนนการพัฒนา
งานใหดีขึ้น
ทานไดรับโอกาสใน
การพัฒนา/
ปรับปรุง/แกไข
ขอผิดพลาด และได
เรียนรูสิ่งใหมๆ อยู
เสมอ
ทานมีการ
แลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ
ภายใน/ระหวาง
องคกร
ทานยินดีใหความ
รวมมือกับผูอื่น
ภายในองคกรในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา
งานเพื่อความสําเร็จ
ขององคการเภสัช
กรรม
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เห็นดวย
มากที่สุด
(4)

ความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ

ลําดับ
ที่
5

6

หัวขอ

ไมเห็น
ดวย
(0)

เห็น
ดวย
นอย

ระดับ
เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
มาก

(1)

(2)

(3)

เห็นดวย
มากที่สุด

ความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ

(4)

ทานยินดีใหความ
รวมมือกับผูอื่น
ภายนอกองคกรใน
การปรับปรุงหรือ
พัฒนางานเพื่อ
ความสําเร็จของ
องคการเภสัชกรรม
ทานมุงมั่นในการ
พัฒนาบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการและสราง
ความเชื่อมั่นใหกับ
ลูกคาอยูเสมอ

ภาคผนวกที่ 3 รายงานสรุปการปรับปรุงกระบวนการ (Process improvement) องคการเภสัชกรรม ป
2564
รายงานสรุปการปรับปรุงกระบวนการองคการเภสัชกรรมป 2564
ชื่อกระบวนการ

แผนก

กอง

ฝาย
ตอนที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการ
เหตุผลในการปรับปรุง

เปาหมายในการปรับปรุง
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สภาพปญหาที่นํามาสูการปรับปรุง

สรุปสิ่งที่ดําเนินการและผลลัพธ

ตอนที่ 2 องคความรูที่ไดรับระหวางการปรับปรุงกระบวนการ
ชื่อองคความรู
สาระสําคัญ / Tips and Tricks

ประโยชนขององคความรู

ขอแนะนําในการนําองคความรูไปใชตอยอด

ภาคผนวกที่ 4 หัวขอการนําเสนอสํ าหรับเปดโครงการวิจัยและปดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและต อยอด
นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและ/หรือบริการ
แนวทางการนําเสนอสําหรับเปดโครงการวิจัยและปดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและตอยอดนวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑและ/หรือบริการ ดังนี้
4.1 หัวขอนําเสนอสําหรับเปดโครงการวิจัย
1. Introduction
2. Advantage
3. GPO availability
4. ที่มาของโครงการวิจัย
5. Originator product information
6. Generic product information
7. Business feasibility
8. Product screening
8.1 Strategic Fit
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8.2 Business opportunity
8.3 Product readiness
8.4 Returns
9. Project plan
4.2 หัวขอนําเสนอสําหรับปดโครงการวิจัย
1. ประเมินโครงการโดยใช Design thinking : Feasibility viability and desirability
1.1 Feasibility : ความพรอมทางดานเทคโนโลยี เครื่องจักร capacity
1.2 Viability : ความจําเปนทางดานเศรษฐศาสตร
1.3 Desirability : ความจําเปนทางดานสังคม
2. ผลกระทบและแนวทางดําเนินการ
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