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หัวขอท่ี 1 

การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานนวัตกรรม 

นวัตกรรมเปนสิ่งใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและ

สังคม โดยนวัตกรรมเกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมาผนวกกับความสามารถในการบริหาร

จัดการ ดวยกระบวนการสงเสริม พัฒนาองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับพนักงานภายในองคการ    

เภสัชกรรมไดรับรูขอมูลขาวสาร สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ และนํามาประยุกตใชในการ

ดําเนินงานเพื่อสรางใหเกิดเปนสิ่งใหมและตอยอดเปนนวัตกรรมในดานตางๆ เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในองคกร 

สงผลตอการสรางคุณคาใหแกองคกร เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองความตองการดาน

สาธารณสุขของประเทศ การมีนวัตกรรมในองคกรเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ใชในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาองคกรเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและสรางความยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว (Sustainable) 

แนวทางการดําเนินงานดานนวัตกรรม ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานนวัตกรรม และนํามา

วิเคราะหและแยกแยะเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการวางแผนแมบทดาน

การจัดการความรูและนวัตกรรม ดังน้ี 

1. การวิเคราะหปจจัยภายนอก เปนการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคเกี่ยวของกับการดําเนินงานดาน

การจัดการความรูและนวัตกรรมขององคกร เชน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของคูแขงขันในตลาด เทคโนโลยี 

ความตองการ ความคาดหวังของลูกคาและตลาด รวมทั้งโอกาสดานการตลาด 

 โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ เอ้ืออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุ

วัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร 

 อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานขององคกรไมใหบรรลุ

วัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนปญหาตอองคกร  

2. การวิเคราะหปจจัยภายใน เปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกร เชน ความพรอมของ

บุคลากรในองคกร ความสามารถของผูบริหาร และทรัพยากรอ่ืนๆ ในกระบวนการสรางคุณคาขององคกร 

(Value Creation Process) 

 จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรท่ีเปนบวก ซึ่งองคกรนํามาใชเปน

ประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกรทําได 

 จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถ

นํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในท่ี

องคกรทําไดไมดี  
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1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 กรอบการวิเคราะหสภาพการวิเคราะหแวดลอมภายนอก ประกอบดวย นโยบายภาครัฐ Statement 

of Direction (SOD) สถานการณและแนวโนมดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST Analysis) 

การวิเคราะหจุดบอด (Blind Spot) หรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย และการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานกับคูแขงหรือคูเทียบ (Benchmark) ดังนี้ 

 1.1 นโยบายภาครัฐ โดยการนําขอมูล ขาวสารท่ีเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐในระดับประเทศ เชน 

นโยบายการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมจากคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของการดําเนินงานหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ขององคกร 

 1.2 Statement of Direction (SOD) โดยการนําขอมูลท่ีกระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจา

สังกัดไดกําหนดแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions) ที่ใชเปนแนวทางในการกํากับ

ดูแลรัฐวิสาหกิจและชี้ประเด็นท่ีรัฐวิสาหกิจควรใหความสําคัญและเรงดําเนินการ ตลอดจนใชเปนแนวทางใน

การกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อนํามาใชเปนกรอบในการกําหนด

ทิศทางและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร ซึ่งแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐในแตละปมี 3 ระดับ 

ดังน้ี 

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 

 



7 

 

 
 

1.4 การวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) จะชวยใหเขาใจถึง

โครงสราง แนวโนมหลัก และแรงกระทําตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรในอุตสาหกรรม

หรือตลาดเปาหมาย ชวยใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและคูแขง เห็นภาพแนวโนม

และภัยคุกคามในอุตสาหกรรม และทราบวาอุตสาหกรรมกําลังจะโตขึ้นหรือถดถอยลง มีรายละเอียดในการ

วิเคราะห ดังนี้ 

 

สถานการณโลก 

สถานการณเศรษฐกิจ

ไทย 

ประเด็น

สําคัญ และ

ผลกระทบ

ตอองคกร 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลก 

 

วิเคราะหสภาพแวดลอม

มหภาค 

 

หนวยงานกํากับดูแล 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สถานการณท่ีสําคัญใน

ขณะน้ันๆ เชน ภาวะโลก

รอน โรคระบาด 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ในประเทศ 

ภาวะการตลาด 

 

ปจจัยทางการเมือง

และสิ่งแวดลอมทาง

กฎหมายและ

กฎระเบียบ 

เสถียรภาพทางการเมือง 

นโยบายและกฎระเบียบ 

 

ปจจัยดานสังคม 

การเปลี่ยนแปลงของ

โครงสรางประชากร 

สภาพสังคม 

 

พฤติกรรมการแขงขัน 

วิเคราะหธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมองคกร 

โครงสรางธุรกิจ 

ผลการดําเนินงาน 
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1. อํานาจตอรองจากผูขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร  

o จํานวนผูขายหรือวัตถุดิบท่ีมีอยู ถามีผูขายนอยราย อํานาจตอรองของผูขายจะสูงและมี

อิทธิพลเหนือผูซื้อท้ังในดานราคา คุณภาพ และเง่ือนไขการซ้ือขายอ่ืนๆ 

o ระดับการรวมตัวกันของผูขายวัตถุดิบ ถาผูขายรวมตัวกันไดอํานาจการตอรองก็จะสูง 

o จํานวนวัตถุดิบหรือแหลงวัตถุดิบท่ีมี ถาวัตถุดิบมีนอย อํานาจตอรองจะสูง 

o ความแตกตางและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถาวัตถุดิบมีความแตกตางกันมาก อํานาจตอรอง

ผูขายจะสูง 

2. อํานาจตอรองจากผูซื้อสินคา  

o ปริมาณการซ้ือ ถาผูซื้อทําการสั่งซื้อในปริมาณที่มาก ยอมมีอํานาจการตอรองสูง 

o ขอมูลตางๆ ท่ีลูกคาไดรับเกี่ยวกับสินคาและผูขาย ถาลูกคามีขอมูลมากก็ตอรองไดมาก 

o ความจงรักภักดีตอตราสินคา 

o ความยากงายในการรวมตัวกันของกลุมผูซื้อ ถาลูกคารวมตัวกันงายก็มีอํานาจตอรองสูง 

o ความสามารถของผูซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปสูธุรกิจตนน้ํา (Backward Integration) ถา

ลูกคาสามารถผลิตสินคาไดดวยตนเอง อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะสูง 

o ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชสินคาของคนอ่ืน (Switching Costs) หรือใชสินคาของคูแขงแลว

ลูกคาตองมีตนทุนในการเปลี่ยนสูง อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะต่ํา 

3. ขอจํากัดการเขาสูอุตสาหกรรมของผูแขงขันรายใหม  
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o เงินลงทุน (Capital Requirements) ถาตองลงทุนสูง ก็จะเปนอุปสรรคตอรายใหม และหาก

เปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงก็อาจทําใหผูท่ีจะเขามาแขงขันรายใหมไมกลาตัดสินใจเขามา

ลงทุน เพราะตองเสี่ยงตอการดําเนินงานที่ไมคุมทุนหรือขาดทุน 

o การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) เน่ืองจากผูที่เขามาทําธุรกิจใหมตอง

พบแรงกดดันในเร่ืองการประหยัดตนทุนการผลิตในปริมาณที่มากเพ่ือสามารถแขงขันกับ

คูแขงรายเดิมท่ีมีความไดเปรียบทุกดาน 

o ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงไปใชสินคาอื่น (Switching Cost) การนําเสนอสินคา

ใหกับลูกคาโดยที่ตองแขงขันกับผูผลิตรายเดิมที่มีอยู เนื่องจากลูกคาไมตองการที่จะหันไปใช

สินคาอ่ืนที่ไมคุนเคยหรือไมตองการเสียเงินเพ่ือการปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอยางอัน

เนื่องมาจากสินคาที่ผลิตใหมมีลักษณะการใชงานไมเหมือนกัน ทําใหลูกคาไมสนใจที่จะ

ปรับเปลี่ยนมาใชสินคาตัวใหมทําใหธุรกิจรายใหมอาจจะตองใชเงินลงทุนมากกวาเดิมในการ

ชักจูงใหลูกคาหันมาซื้อสินคาของตนเอง 

o การเขาถึงชองทางการจําหนาย (Access to Distribution Channels) คูแขงรายใหมจะตอง

ใชความพยายามท่ีจะเขาไปแทรกแซงชองทางการจัดจําหนายโดยชักจูงหรือใหขอเสนอท่ี

ดีกวา 

o นโยบายของรัฐบาล ถารัฐบาลไมมีนโยบายสงเสริม หรือมีขอหามสัมปทาน เชน สัมปทาน

คลื่นความถ่ีโทรศัพทเคลื่อนท่ีและทีวีดิจิตอลในประเทศไทย เปนตน 

o ความเสียเปรียบดานตนทุน (Cost Disadvantages) ในการดําเนินงาน ธุรกิจใหมอาจมี

ตนทุนการดําเนินงานที่สูง เชน การลงทุนดานการวิจัยหรือความรูตางๆ รวมทั้งประสบการณ

ทางดานการทํางานและการดําเนินงานสายงานธุรกิจนั้นๆ ซึ่งมีปจจัยน้ีมากก็จะยิ่งเปนผลดี

กับผูประกอบการรายเดิม 

4. แรงผลักดันจากสินคาอ่ืนๆ ซึ่งสามารถใชทดแทนกันได 

o ระดับการทดแทน เปนการทดแทนไดมากหรือทดแทนไดนอยแคไหน เชน เคร่ืองปรับอากาศ

กับพัดลม 

o ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคาปจจุบันไปสูการใชสินคาทดแทน 

o ระดับราคาสินคาทดแทนและคุณสมบัติใชงานของสินคาทดแทน  

5. การแขงขันระหวางคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

o จํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรม หากมีจํานวนมากหรือมีขีดความสามารถท่ีพอๆ กันยอม

สงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรง บางกรณีที่แมจะมีจํานวนผูประกอบการนอยรายและแตละ

รายมีสัดสวนการครองตลาดใกลเคียงกันก็อาจสงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรงไดเชนกัน  

o กําลังการผลิตสวนเกิน หากอุตสาหกรรมใดมีการใชตนทุนคงท่ีสูงจะมีความจําเปนตองคง

ขนาดของการใชอัตรากําลังการผลิตไวสูงอยูตลอดเวลา เพ่ือใหตนทุนตอหนวยคุมคาที่จะผลิต 
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เมื่อความตองการ (Demand) ลดแตผูประกอบการไมสามารถลดระดับปริมาณการผลิตลง

มาไดอาจทําใหเกินภาวะสินคาลดตลาด (Over Supply)  

o อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถาอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแขงขันจะไมรุนแรงมาก

นัก ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตราที่สูงก็ยิ่งสามารถดูดซับ เอาการแขงขันท่ีรุนแรงไปได

เทานั้น  

o ความผูกพันในตราสินคา (Brand Loyalty) ความแตกตางของสินคาและบริการ ยิ่งสินคาที่มี

ความแตกตางกันมาก การแขงขันจะนอยลง ทําใหเกิดความผูกพันในตราสินคาน้ันๆ 

1.5 การวิเคราะหจุดบอด (Blind Spot) หรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการวิเคราะห

ปจจัยท่ีมาจากมุมองมองของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญขององคกร ซึ่งเปนมุมมองท่ีตองการใหองคกร

เปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับปรุง โดยอาจเปนมุมมองที่องคกรไมเคยคาดคิด ไมเคยคํานึงถึง หรือไมเคยไดรับ

ขอมูลมากอน ซึ่งการจะไดรับขอมูลดังกลาวสามารถดําเนินการโดยการสัมภาษณ และสอบถามขอมูลจากผูมี

สวนไดสวนเสียกลุมตางๆ สามารถประมวลเปนจุดบอดจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ โดยขอมูลจุดบอดที่สรุป

จะนําไปเปนขอมูลเพ่ิมเติมในการวิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงานขององคกร (SWOT Analysis) และ

ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenges) ตอไป 

 1.6 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคูแขงหรือคูเทียบ (Benchmark) เปนการนําผลการ

ดําเนินงานที่สําคัญมาเปรียบเทียบกับองคกรที่มีรูปแบบทางธุรกิจคลายหรือใกลเคียงกัน (Peer Group) เพื่อ

นําไปใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดใน 4 ระดับ ดังน้ี 

o การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ (Strategic Benchmark) โดยการนําตัวชี้วัดและเปาหมายของ

ตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกรมาใชในการเปรียบเทียบกับองคกรท่ีมีรูปแบบทางธุรกิจ

คลายหรือใกลเคียงกัน 

o การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน (Performance Benchmark) โดยการนําตัวชี้วัดและ

เปาหมายของการดําเนินงานดานการเงิน ดานการตลาด ดานกระบวนการทางธุรกิจ และ

ดานการบริหารองคกรมาใชในการเปรียบเทียบ 

o การเปรียบเทียบกระบวนการ (Process Benchmark) โดยการนําตัวช้ีวัดและเปาหมายจาก

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 เพ่ือนํามาวิเคราะหหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อการแขงขัน 
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

 กรอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่สําคัญ ประกอบดวย การวิเคราะหผลประกอบการที่ผาน

มา (Past Performance Analysis) และการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จที่สะทอนถึงความยั่งยืนขององคกรใน

ระยะยาว มีหัวขอดังตอไปนี ้

2.1 การวิเคราะหผลประกอบการท่ีผานมา (Past Performance Analysis) การวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรทั้งในดานการเงิน ดานการตลาด ดานกระบวนการทางธุรกิจ และดานการบริหาร

องคกร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

o เพื่อติดตามความกาวหนาและประเมินความสําเร็จ ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพรอมการรายงานผลตอผูมีสวนเก่ียวของ 

o เพื่อจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมายและกลยุทธ รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานในปถัดไปใหมีความเหมาะสมกับสถานการณท้ังภายในและ

ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ตัวอยางประเด็นในการวิเคราะหผลประกอบการที่ผานมา มีดังนี้ 

o อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดแก คากําไรเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit; EP) 

ประสิทธิภาพการใชสินทรัพย (Return Asset Turnover; ROA) ความสามารถในการทํา

กําไรและการบริหารตนทุน เชน อัตรากําไรสุทธิ อัตรากําไรขั้นตน สัดสวนคาใชจายในการ

บริหารตอรายไดรวม 

o ขนาดตลาด (Market Size) และสวนแบงตลาดขององคกร (Market Share) ทั้งในภาพรวม

และรายกลุมลูกคา (Customer Segment) 

o ยอดขายและปริมาณการขายจําแนกตามมุมมองดานตางๆ (Sales Performance) เชน 

ประเภทผลิตภัณฑ ชองทางหรือพ้ืนท่ี 

o การวิเคราะหตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) 

o ความสําเร็จและการเติบโตของผลิตภัณฑใหม/กลุมลูกคาใหม/ชองทางการขายใหม 

o ผลประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของลูกคาและผูบริโภค 

o การสรางความสัมพันธและกระบวนการสื่อสารการตลาด 

o ผลการดําเนินงานของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ประกอบดวย ตนทุนของหวงโซ

อุปทาน ผลการดําเนินงานดานวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ ผลการดําเนินงานดานผลิต เชน 

ประสิทธิภาพเครื่องจักร การสูญเสียจากกระบวนการผลิต ระดับสินคาคงคลัง และการซอม

บํารุงและบริหารอะไหล 

o ผลการดําเนินงานของระบบสนับสนุน ประกอบดวย การวิเคราะหดานทรัพยากรบุคคล เชน

จํานวนบุคลากร ผลิตภาพบุคลากร โครงสรางบุคลากรแยกตามระดับบุคลากรหรือหนวยงาน

หรืออายุงานหรืออายุบุคลากรหรือระดับการศึกษา บุคลากรท่ีจะเกษียณในอนาคต การ

บริหารจัดการองคความรู (KM) ผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร และ
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การวิเคราะหกระบวนการสนับสนุนอ่ืน เชน ประสิทธิภาพการจัดหาและบริหารพัสดุคงคลัง 

ความคืบหนาโครงการหรือแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

o ความคืบหนาแผนปฏิบัติการท่ีสําคัญ 

 2.2 การวิเคราะหปจจัยความสําเร็จท่ีสะทอนถึงความยั่งยืนขององคกรในระยะยาว โดยการนําปจจัย

ของตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) มาวิเคราะหผลการดําเนินงานและผลกระทบท่ีมีตอ

ปจจัยในแตละดานเพื่อการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการรองรับได

อยางถูกตอง ซึ่งปจจัยของตําแหนงทางยุทธศาสตรประกอบดวย 

o ลักษณะธุรกิจ (Business Model) การรักษาธุรกิจเดิมและขยายสูธุรกิจใหมโดยการนํา

ความสามารถหลักขององคกร (Core Competency) มาใชประโยชน 

o เปาหมายทางการเงิน (Financial Target) ในการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรขององคกร 

และผลกระทบทางการเงินจากการลงทุนในอนาคต 

o การขยายฐานลูกคา (Market and Customer) 

o ตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product Positioning) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความ

ตองการของทุกกลุมลูกคาและผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานสากล 

o สรางความเขมแข็งและบูรณาการรวมกันของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

o ความคลองตัวในการบริหารจัดการองคกร 

o ภาพลักษณท่ีดีขององคกร (Corporate Image) 

 

3. การวิเคราะหความเสี่ยงในดานตางๆ (Risk Analysis) 

 เนื่องจากความเสี่ยงคือเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือ

นโยบายในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในองคกร ปจจุบันการดําเนินธุรกิจภายใต

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การตลาด และกฎระเบียบตางๆ ทําใหความเสี่ยงในกระบวนการ

ดําเนินงานมีมากขึ้น ดังน้ัน การที่องคกรสามารถบงชี้และประเมินความเสี่ยงไดอยางถูกตอง ก็จะชวยให

สามารถตัดสินใจไดวาตองการระบบการควบคุมอยางไร และมากนอยเพียงไร เพื่อที่จะเตรียมการแกไขปญหา

อันเกิดจากความเสี่ยงเหลาน้ันไดทันทวงที สนับสนุนดวยการส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพียงพอ 

เหมาะสม และถูกตองจากผูบริหารถึงผูปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ และระหวางกระบวนการกับลูกคา

ภายนอก ซึ่งแบงความเสี่ยงที่ควรนํามาวิเคราะหไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูจากปกอนหนา (Residual Risk) ไดแก ความเสี่ยงที่องคกรยังไมสามารถ

จัดการใหความรุนแรงของผลกระทบหรือโอกาสในการเกิดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับความเสี่ยงได (Degree of 

Acceptance) จึงตองนําความเสี่ยงที่หลงเหลืออยูมาวิเคราะหในการจัดทําแผนปปจจุบันเพ่ือจัดทําแผน

ตอบสนองตอความเสี่ยงดังกลาวตอไป 

2. ความเสี่ยงท่ีองคกรกําลังเผชิญหรือคาดวาจะตองเจอในอนาคตอันใกล (Current Risk) โดยเปน

ความทาทาย (Challenges) ท่ีเปนแรงกดดันและสงผลอยางชัดเจนตอความสําเร็จในอนาคตขององคกร นํามา
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ซึ่งความจําเปนในการวิเคราะหเพื่อนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยง

หรือความทาทายดังกลาว 

3. ความเสี่ยงท่ีองคกรคาดวาจะตองเจอในอนาคตระยะยาว (Future Risk) โดยอาจเร่ิมมีสัญญาณ

บงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในอนาคต โดยมีระยะเวลามากกวา 3-5 ปขางหนา และคาดวาจะสงผลอยาง

ชัดเจนตอความสําเร็จในอนาคตระยะยาวขององคกร นํามาซึ่งความจําเปนในการวิเคราะหเพื่อนํามากําหนด

เปนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือตอความเสี่ยงหรือสัญญาณบงชี้ถึงการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 มปีระเด็นในการวิเคราะหความเสี่ยง ดังน้ี 

3.1 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ โดยตัวชี้วัดที่สําคัญที่นําไปใชในการวิเคราะหและบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ไดแก 

o กําไรสุทธิขององคกร 

o ความคืบหนาของการบริหารแผนลงทุนและโครงการกอสราง 

o ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

o ความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายและเครือขายผูสงมอบ 

3.2 นโยบายการดําเนินงานของคณะกรรมการองคกร โดยกําหนดประเด็นท่ีจะนําไปใชในการ

วิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง ตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีคณะกรรมการองคกรไดพิจารณาและ

อนุมัติ ไดแก  

o การรักษาฐานและสวนแบงตลาด 

o การขยายสูธุรกิจใหมโดยการนําความสามารถหลักขององคกรมาใชประโยชน 

o การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคาและไดมาตรฐานสากล 

o การบูรณาการรวมกันของหวงโซอุปทานและโรงงานผลิตแหงใหม 

o ความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

o การพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

3.3 ปจจัยขับเคลื่อนมูลคาท่ีสําคัญ (Key Value Drivers) โดยกําหนดประเด็นที่จะนําไปใชในการ

วิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง จากการวิเคราะหความออนไหวตอมูลคาองคกรหรือคากําไรทาง

เศรษฐศาสตรและความสามารถในการจัดการ ไดแก  

o การสรางรายไดจากการจําหนาย 

o การบริหารจัดการตนทุนและคาใชจาย 

o การสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย 
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หัวขอท่ี 2 

การจัดทําแผนแมบทดานนวัตกรรม 

 จากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในที่ เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานดานนวัตกรรม นํามาสูการจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ดังน้ี 

 

1. การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจดานนวัตกรรม (Vision and Mission) 

             การทบทวนทิศทางการดําเนินการดานนวัตกรรม ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายของ

องคกร ขั้นตอน ผูเกี่ยวของหลัก รวมทั้งเวลาที่ใชในการทบทวนแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการนําผล

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีจะใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานใน

ปจจุบันและอนาคตที่ผูบริหารองคกรสามารถนํามาประกอบการกําหนดความตองการ ทิศทาง และกรอบการ

ดําเนินงานของนวัตกรรม หรือที่เรียกวา การกําหนดทิศทางการดําเนินงาน (Identify Direction) เพ่ือการ

กําหนดยุทธศาสตร (Formulation of Strategy) ตอไป โดยที่ผูบริหารสามารถกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ของนวัตกรรม ผานการสรางวิสัยทัศน (Vision) คานิยม (Value) และการกําหนดพันธกิจ (Mission) ตลอดจน

ยุทธศาสตร (Strategic Direction)  และเปาหมาย (Goals) ในการดําเนินงานเพื่อใชเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจและการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจําแนกองคประกอบของการ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานของนวัตกรรม ไดดังน้ี 

 วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ภาพของอนาคตซึ่งเปนคําบรรยายอยางชัดเจน หรือโดยหมายถึง

สาเหตุที่บุคคลตองพยายามปฏิบัติในการพัฒนาองคความรูและสรางสรรคนวัตกรรมในอนาคต อาจจะกลาวได

วาวิสัยทัศนจะเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดกรอบความตองการ ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการดําเนินงานให

บรรลุเปาหมาย โดยวิสัยทัศนที่ดีจะตอบสนองตอวัตถุประสงคตอไปนี ้

1) สรางความชัดเจนในทิศทางสําหรับการเปลี่ยนแปลง 

2) จูงใจบุคคลใหปฏิบัติในทิศทางท่ีเหมาะสม 

3) ชวยสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของบุคคลตางๆ  
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 นอกจากนี้ วิสัยทัศนที่มีประสิทธิผล (Effective) จะมีคุณสมบัติสําคัญ 6 ประการ ไดแก 

o จินตนาการได (Imaginable)  วิสัยทัศนจะเปนภาพในอนาคตขององคกรที่กําหนดขึ้นจาก

ขางในตัวบุคคล แลวพยายามสื่อภาพน้ันออกมาใหเปนรูปธรรม 

o เปนที่ตองการ (Desirable) วิสัยทัศนใหความสําคัญกับความสนใจในระยะยาวของ

ผูเกี่ยวของ (Stakeholders) และเปนที่ตองการขององคกร 

o มีความเปนไปได (Feasible) วิสัยทัศนตองสามารถนํามาปฏิบัติ และสามารถบรรลุเปาหมาย

ไดภายใตกรอบของความสามารถและทรัพยากรขององคกร 

o มีความชัดเจน (Focused) วิสัยทัศนตองมีจุดสนใจที่ชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจของผูบริหารและสมาชิกขององคกร 

o มีความยืดหยุน (Flexible) ถึงแมวิสัยทัศนจะเปนภาพของอนาคตที่ถูกสรางขึ้นใหมีความ

ชัดเจน แตวิสัยทัศนจะตองยืดหยุนเพียงพอท่ีจะปรับตัวใหสอดคลองกับขอจํากัด และ

ขอเท็จจริงของสภาพแวดลอมและสถานการณ 

o สามารถสื่อสารได (Communicable) นอกจากคุณสมบัติอ่ืนแลว ผูบริหารตองสามารถ

สื่อสารวิสัยทัศนขององคกรไดอยางชัดเจน เพื่อทําใหสมาชิกทุกคนเกิดความเขาใจ และมี 

“วิสัยทัศนรวม (Shared Vision)” ซึ่งจะทําใหแตละคนมีเปาหมายเดียวกัน 

 พันธกิจหรือภารกิจ (Mission) หมายถึงแนวคิดรวมที่เปนแบบเดียวกัน ซึ่งใชเปนหลักในการ

ดําเนินงานในนวัตกรรมวาตองการจะมุงไปที่ใด และทําอะไรท่ีเปนรูปธรรม โดยมีแนวคิดท่ีชัดเจนจะสามารถ

บริหารกิจการของตนไดประสบความสําเร็จ เพราะภารกิจจะเปนเครื่องบงชี้และกําหนดความสําคัญในการ

ดําเนินงานและการตัดสินใจของผูบริหาร โดยระบุถึงบทบาทขององคกรวาเปนใครในนวัตกรรม (Who we are 

?)  ตองทําหรือสรางสรรคอะไรบาง (What we do ?) และจะขับเคลื่อนนวัตกรรมไปในทิศทางใด (Where we 

are going ?) โดยพันธกิจของนวัตกรรมจะเปนเอกลักษณของแตละองคกรที่สรางความแตกตางจากองคกรอ่ืน  

ความเช่ือพ้ืนฐาน 
(The fundamental beliefs) 

วัฒนธรรมองคกร/คานิยมรวม 

(Culture/Shared Value) 

 

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

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

พันธกิจ 

(Mission) 

 

เปาหมาย 

(Goal) 
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ซึ่งอาจจะกําหนดภารกิจในรูปของ “ถอยแถลงพันธกิจ (Mission Statement)” โดยท่ีการเขียนถอยแถลง

ภารกิจมักจะตองการตอบคําถามตอไปนี้ 

o เปาหมายในการดําเนินการ 

o เอกลักษณหรือความแตกตาง 

o ภาพลักษณในอนาคต 

o การตอบความตองการลูกคาและตลาดท่ีสําคัญ 

o นวัตกรรมหลัก 

o ปจจัยความสําเร็จท่ีใหความสําคัญ 

o ความเชื่อพ้ืนฐาน คานิยม และความตองการ 

 

2. การกําหนดปจจัยเชิงยุทธศาสตรของนวัตกรรม (Strategic Factors) 

การนําผลการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคกรจาก

หัวขอกอนหนามากําหนดเปนปจจัยเชิงยุทธศาสตรของนวัตกรรม ไดแก 

1. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) หมายถึง ความกดดันท่ีมีผลอยางแนนอนตอ

โอกาสที่องคกรจะประสบความสําเร็จในอนาคต โดยความทาทายเหลานี้มักเกิดจากตําแหนงในการแขงขันใน

อนาคตขององคกร (Strategic Positioning) เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนท่ีมีผลิตภัณฑและบริการท่ี

คลายคลึงกัน ซึ่งโดยทั่วไปความทาทายเชิงยุทธศาสตรจะเกิดจากแรงผลักดันภายนอก หรือเปนความทาทาย

เชิงยุทธศาสตรภายในองคกรเองท่ีตองการตอบสนองตอความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่มาจากแรงผลักดัน

ภายนอกท่ีองคกรจะเผชิญ 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายนอกอาจเก่ียวกับความจําเปนหรือความคาดหวังของลูกคาและตลาด 

รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ บริการ หรือเทคโนโลย ีรวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน สังคม ความเสี่ยง 

หรือความจําเปนอ่ืนๆ ความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถขององคกรหรือทรัพยากร

บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ  

2. ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร(Strategic Advantage) หมายถึง ความไดเปรียบในเชิงธุรกิจตางๆ

ที่มีผลสําคัญตอความสําเร็จขององคกร เมื่อเทียบกับองคกรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ/บริการที่คลายคลึงกัน และมัก

เปนปจจัยที่ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในการแขงขันในปจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับองคกรอ่ืนที่มี

ผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน 

โดยทั่วไปความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรมาจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือท้ังสองปจจัย ไดแก 

ความสามารถพิเศษ ซึ่งเกิดจากการสรางและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในองคกร และ/หรือทรัพยากร

ภายนอกที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรซึ่งเกิดจากการสรางและใชประโยชนจากความสัมพันธกับองคกรภายนอก

และคูความรวมมืออยางเปนทางการ  

3. ความสามารถพิเศษ (Core Competency) หมายถึง สิ่งที่องคกรมีความเชี่ยวชาญมากท่ีสุดอยาง

ยิ่ง ความสามารถพิเศษขององคกรเปนขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตรซึ่งสรางความไดเปรียบในตลาดของ
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องคกร ความสามารถพิเศษมักจะเปนสิ่งที่ทาทายคูแขง หรือผูสงมอบและคูคาที่จะลอกเลียนแบบ และ

ความสามารถขององคกรจะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน ความสามารถพิเศษอาจ

เก่ียวกับความเช่ียวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการท่ีไมเหมือนใคร ตลาดท่ีเหมาะสมของตนเอง หรือความมี

ไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เชน การเขาซ้ือกิจการ 

จากน้ัน ผลการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรที่นํามากําหนดเปน 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค พรอมท้ังการกําหนดเปนปจจัยเชิงยุทธศาสตรในนวัตกรรมขององคกร 

เพื่อนําไปใชในการกําหนดทิศทางและแผนแมบทดานนวัตกรรม ซึ่งเปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐาน

ของปจจัยเชิงยุทธศาสตร โอกาสและอุปสรรคที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการวิเคราะห

จุดแข็ง จุดออนที่ไดจาการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยองคกรจะตองกําหนดและเลือกยุทธศาสตรท่ี

เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนใหองคกรบรรลุตามเปาหมายดานนวัตกรรมท่ีกําหนดไว ดวยการแปลงยุทธศาสตรและ

นโยบาย ไปสูแผนปฏิบัตกิารเพื่อใหสามารถดําเนินการตามยุทธศาสตรดานนวัตกรรมไดอยางเปนรูปธรรม 

 

3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และผลกระทบที่มีตอนวัตกรรม (SWOT Analysis) 

 การนําผลการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคกรจาก

หัวขอกอนหนามากําหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และผลกระทบที่มีตอนวัตกรรม ซึ่งสามารถดําเนินการ

ทบทวนปจจัยตางๆ ตาม Checklist ที่มีรายละเอียดแบงเปนปจจัยภายนอก (External Factor) และปจจัย

ภายใน (Internal Factor) ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2-1 : ปจจัยภายนอก (External Factor) 

ปจจัยภายนอก (External Factor) S W O T หมายเหตุ 

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 ผูรับเหมาชวงท่ีสําคัญ (Subcontractor)           

10 องคกร/หนวยงานพันธมิตร หรือคูคา (Partnership)           

11 คูแขง (Competitors)           

12 พฤติกรรม/ความตองการของลูกคา (Customer)           
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ปจจัยภายนอก (External Factor) S W O T หมายเหตุ 

13 สภาพการณของตลาด (Market)           

14 ชุมชน (Community)           

15 นโยบายภาครัฐ (Government Policy)           

16 ฐานขอมูลและแหลงความรูภายนอก (Database & 

Knowledge) 
          

17 แหลงเงินทุน (Funds)           

 

ตารางที่ 2-2 : ปจจัยภายใน (Internal Factor) 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) S W O T หมายเหตุ 

Input 

1 ความเพียงพอของอัตรากําลัง (Manpower)           

2 ความรูและทักษะของพนักงาน (Knowledge & Skills)           

3 
เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี (Equipment & 

Technology) 
          

4 ขอมูล/ขาวสาร (Information)           

5 งบประมาณที่ไดรับ (Budget)           

Process 

ภาวะผูนํา (Leadership)           

1 ทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน (Direction)           

2 การสื่อสารภายใน (Internal Communication)           

3 
การกําหนดเปาหมายและทบทวนผลงาน 

(Performance Review) 
          

การมุงเนนลูกคา (Customer Focus)           

1 
การวิเคราะหความตองการของลูกคา (Customer 

Requirement) 
          

2 การสรางชองทางการเขาถึงลูกคา (Channel)           

3 
การสรางความสัมพันธและสื่อสารกับลูกคา 

(Relationship) 
          

4 การหาลูกคาใหม (Customer Acquisition)           

5 
การติดตามและวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคา 

(Satisfaction) 
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ปจจัยภายใน (Internal Factor) S W O T หมายเหตุ 

6 
การสื่อสารสรางความเขาใจแกลูกคา 

(Communication) 
          

ทรัพยากรบุคคล (HRM / HRD)           

1 การสรรหาบุคลากร (Recruitment)           

2 การรักษาพนักงาน (Retention)           

3 
การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง (Performance 

Management) 
          

4 การฝกอบรมและพัฒนา (Training & Development)           

5 ความสัมพันธของพนักงาน (Employee Relations)           

6 สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working Environment)           

7 
การใหการสนับสนุนและความพึงพอใจของพนักงาน 

(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      
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4. ยุทธศาสตรของนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) 

ปจจัยเชิงยุทธศาสตร (Strategic Factors) ยุทธศาสตรและเปาประสงคองคกรท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว 

 ยุทธศาสตรของนวัตกรรมที่สอดคลองกับตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกรเปนการวิเคราะหท่ีเชื่อมโยง

กันเพ่ือสรางความสอดคลองในการถายทอดตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) ปจจัย

เชิงยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Factors) ยุทธศาสตรและเปาประสงคองคกรไปสูการพัฒนายุทธศาสตร

ของนวัตกรรม ม ี4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) และยุทธศาสตรองคกร 

(Corporate Strategy) 

ตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร หมายถึง ตําแหนงในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่ตองการ

เพื่อบรรลุท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งน้ี การวิเคราะห

ตําแหนงทางยุทธศาสตรจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางตําแหนงในปจจุบันและตําแหนงในอนาคตของ

องคกร เพ่ือวิเคราะหหาสิ่งท่ีตองดําเนินการเพิ่ม (Gap Analysis) นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรองคกร 



21 

 

(Corporate Strategy) และยุทธศาสตรของนวัตกรรมใหชัดเจน สอดคลอง และสนับสนุนการดําเนินการเพื่อ

มุงสูตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกรท่ีตองการตอไป 

ตัวอยางการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร พรอมทั้งยุทธศาสตรองคกรระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาวขององคการเภสัชกรรมสามารถแสดงได ดังนี้ 

 
ตําแหนง 

ทางยุทธศาสตร 

องคกร 

ระยะสั้น 

ป 2564-2565 

ระยะกลาง 

ป 2566-2567 

ระยะยาว 

ป 2568-2569 

สรางความเขมแข็งของ 

Supply Chain 

Business Innovation เพ่ือ

สรางความม่ันคง 

Medical & Logistics Hub 

ยุทธศาสตรองคกร 

(Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตรระยะส้ัน 

(Short-term Corporate 

Strategy) 

ยุทธศาสตรระยะกลาง 

(Medium-term 

Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตรระยะยาว 

(Long-term Corporate 

Strategy) 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตรของนวัตกรรม (Strategic Factors) 

การวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนยุทธศาสตรของนวัตกรรมท่ีตอบสนองตอปจจัยเชิงยุทธศาสตรในแตละ

ดาน ดังนี ้

1. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) โดยการกําหนดยุทธศาสตรของนวัตกรรมท่ี

ชวยลดหรือเอาชนะความกดดันที่มีผลตอโอกาสที่องคกรจะประสบความสําเร็จหรือการมุงสูตําแหนงในการ

แขงขันในอนาคตขององคกร (Strategic Positioning) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการเติบโตและชวย

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกร  

2. ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) โดยการพัฒนานวัตกรรมท่ีชวยเสริมสราง

ความสามารถพิเศษจากการสรางและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในองคกร และ/หรือจัดการทรัพยากรท่ี

สําคัญในเชิงยุทธศาสตรใหเกิดการใชประโยชน ควบคูไปกับการสรางความสัมพันธกับองคกรภายนอกและกับ

คูความรวมมือท่ีชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในการแขงขันในปจจุบันและอนาคต 

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 

ระยะกลาง 

ป 2566-2567 

ระยะยาว 

ป 2568-2569 

1. ผลตอเน่ืองของ

สถานการณ COVID-19 

2. การยายโรงงาน และ

กอสรางโรงงานรังสิต 

ระยะท่ี 2 

3. การจัดตั้ง Thailand 

Health 

Procurement 

Organization 

1. ผลกระทบจากการรวม 

CPTPP 

2. การใชประโยชนจาก

โรงงานรังสิต ระยะท่ี 2  

3. New Business 

Development 

 

1. โครงการผลิตยารักษา

โรคมะเร็ง 

2. Medical Innovation 

3. Logistics & Service 

Innovation 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหเปาประสงคระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (Goals) 

การวิเคราะหเปาประสงคขององคกร หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่ตองการ

บรรลุ ประกอบดวย เปาหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวท่ีเปนจุดหมายปลายทางที่ชี้นําการ

ปฏิบัติการ เพื่อนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรของนวัตกรรมท่ีตอบสนองตอเปาประสงคในแตละระยะ 

ตัวอยางการกําหนดเปาประสงคขององคกรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององคการ                       

เภสัชกรรมสามารถแสดงได ดังน้ี 

 

No. เปาหมายทาง

ยุทธศาสตร 

ผลลัพธ/ปจจัยความสําเร็จ 

ที่คาดหวัง 

ป 

2565 

ป 

2566 

ป 

2567 

ป 

2568 

ป 

2569 

1 กําไรสุทธิ         

(% Net Profit) 

สามารถพ่ึงพาตนเองและเพียงพอ

สําหรับการใชจายหมุนเวียนและ 

การลงทุนในอนาคต 

≥6.2% ≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% 

2 รายไดรวม  

(ลานบาท) 

รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑท่ี

จําเปนตอสังคมไทย เพื่อให

ประชาชนสามารถเขาถึงได และ

สรางความม่ันคงทางยา 

20,723 
(≥35%) 

21,490 
(≥40%) 

22,265 
(≥40%) 

23,565 
(≥45%) 

24,289 
(≥45%) 

3 การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม

ออกสูตลาด 

นวัตกรรมยาและ

เวชภัณฑใหม 

และสมุนไพรเพ่ือ

ความม่ันคง                         

ตอบนโยบาย

สาธารณสุขของ

ผลิตภัณฑ

ใหมท่ีออกสู

ตลาด 

9 9 13 10 11 

ผลิตภัณฑ

ใหมเพื่อ 

1 3 1 - - 
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No. เปาหมายทาง

ยุทธศาสตร 

ผลลัพธ/ปจจัยความสําเร็จ 

ที่คาดหวัง 

ป 

2565 

ป 

2566 

ป 

2567 

ป 

2568 

ป 

2569 

ประเทศ และ

สนับสนุนการ

เติบโตของ

องคกร 

ความม่ันคง/

นโยบายท่ี

ออกสูตลาด 

4 การพัฒนาธุรกิจ

ใหม 

New Business Development 

(พิจารณาการรวมกับพันธมิตร                  

ทางธุรกิจ) 

ดําเนินการไดตาม

แผนการพัฒนา

ธุรกิจใหม 

เปาหมาย 

การสรางรายได 

จากธุรกิจใหม 

 

ขั้นตอนที่ 4 กําหนดยุทธศาสตรของนวัตกรรม 

นําผลวิเคราะหที่ไดจากหัวขอกอนหนาทั้งหมดมากําหนดเปนยุทธศาสตรของนวัตกรรมที่ชวยเสริม

และรวมกับยุทธศาสตรองคกร (Corporate Strategy) อันเปนสิ่งที่ตองดําเนินการเพ่ิมเติมเพื่อใหไดผลลัพธ

ตามเปาประสงคและตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) ที่กําหนด 

ตัวอยางการกําหนดยุทธศาสตรของนวัตกรรมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององคการ                       

เภสัชกรรมสามารถแสดงได ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรของการจัดการ

องคความรูและนวัตกรรม 

ระยะส้ัน 

ป 2564-2565 

ระยะกลาง 

ป 2566-2567 

ระยะยาว 

ป 2568-2569 

(1) การจัดการความรูและ

นวัตกรรมอยางเปนระบบ 

(KM & Innovation 

Strategy with Smart 

Supports)  

นําเทคโนโลยีมาใชยกระดับ

การจัดการความรูและ

นวัตกรรม และพัฒนา

กระบวนการสงเสริมอยาง

เปนระบบ (KM system & 

Innovative Ideas 

Promotion)  

สรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือนําไปตอยอดเปน

นวัตกรรมท่ีสรางคุณคาใหแก

องคกร (KM & Innovation 

Sharing for Creating 

Value) 

สรางคุณคาตอเน่ืองจากการ

จัดการองคความรูและ

นวัตกรรม (Continued 

Value Creation from KM 

& Innovation) 

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมและยกระดับผลิตภัณฑ

และบริการดวยนวัตกรรม 

(Product Innovation) 

พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ

ใหมเพ่ือรองรับการเติบโต

ขององคกร (New Product 

& Raw Material 

Development - for 

Business Growth) 

พัฒนาผลิตภัณฑใหมกลุม

ใหมสําหรับธุรกิจใหมและ

รองรับกําลังการผลิตสวนเพ่ิม 

(New Product Segment  

for New Business and 

New Factory) พรอมท้ังการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีมี

มูลคาสูง (HVP) 

พัฒนานวัตกรรมท่ีบูรณาการ

ผลิตภัณฑกับบริการ 

(Medical Innovation - 

Product integration 

between medicine and 

service) 
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ยุทธศาสตรของการจัดการ

องคความรูและนวัตกรรม 

ระยะส้ัน 

ป 2564-2565 

ระยะกลาง 

ป 2566-2567 

ระยะยาว 

ป 2568-2569 

(3) ยกระดับกระบวนการ

ทํางานดวยนวัตกรรม 

(Process Innovation : 

Supply Chain 

Management and 

Smart Process)  

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิต (Lean & Efficient 

Manufacturing -TPS), 

บริหารความตอเน่ืองของหวง

โซอุปทาน (Supply Chain 

Continuity Management) 

และการกอสรางโรงงานรังสิต 

ระยะท่ี 2  

ยกระดับประสิทธิภาพการ

ผลิต (Lean & Efficient 

Manufacturing -TPS), 

บูรณาการหวงโซอุปทานการ

ผลิตและการจัดหา 

(Manufacturing & 

Procurement Supply 

Chain Integration) และ

การใชประโยชนจากกําลัง

การผลิตของโรงงานรังสิต 

ระยะท่ี 2  

พัฒนา GPO Platform 

((Manufacturing & 

Procurement Supply 

Chain Integration) 

(4) พัฒนานวัตกรรม

รูปแบบธุรกิจและเพ่ือความ

มั่นคง (New Business 

innovation & 

Sustainability) 

 

สรางความรวมมือในการ

พัฒนาโครงการเพื่อความ

ม่ันคงทางยา (Social 

Project Collaboration)  

สรางความรวมมือในการ

พัฒนาโครงการเพื่อความ

ม่ันคงทางยา (Social 

Project Collaboration)  

สรางความรวมมือในการ

พัฒนาโครงการเพื่อความ

มั่นคงทางยา (Social 

Project Collaboration)  

พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร 

(Business Development 

with Partnership)  

พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร 

(Business Development 

with Partnership)  

พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร 

(Business Development 

with Partnership)  
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หัวขอท่ี 3 

แนวคิดและกระบวนการการจัดการดานนวัตกรรม 

 

จากเกณฑประเมินดานการจัดการนวัตกรรมตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ และสาระสําคัญของ

แนวคิดการจัดการนวัตกรรมตามนิยามคําวา นวัตกรรม คือ สิ่งใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิด

สรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม โดยนวัตกรรมเกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมา

ผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ ดวยกระบวนการสงเสริม พัฒนาองคความรู และแลกเปลี่ยน

เรียนรูใหกับพนักงานภายในองคการเภสัชกรรมไดรับรูขอมูลขาวสาร สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ 

และนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานเพื่อสรางใหเกิดเปนสิ่งใหมและตอยอดเปนนวัตกรรมในดานตางๆ 

เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในองคกร สงผลตอการสรางคุณคาใหแกองคกร เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และ

ตอบสนองความตองการดานสาธารณสุขของประเทศ การมีนวัตกรรมในองคกรเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ

ที่ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและสรางความยั่งยืนใหกับองคกรใน

ระยะยาว (Sustainable) เพ่ือขับเคลื่อนใหองคการเภสัชกรรมบรรลุวิสัยทัศน “เปนองคกรหลักเพ่ือความ

มั่นคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมที่สรางคุณคาและยั่งยืน” จึงกําหนดกรอบแนวคิดการ

พัฒนานวัตกรรม 10 แบบ เพื่อเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรม ดังรูป 

 

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  

กลุมท่ี 1 นวัตกรรมในดานการจัดวางโครงสรางรูปแบบตางๆ (Configuration) 

1. นวัตกรรมโมเดลธุรกิจแบบใหมๆ (Profit Model) การสรางรูปแบบการทํารูปแบบโมเดลธุรกิจเพ่ือให

มีรายไดเพ่ิมขึ้น หรือขายสินคาในราคาที่สูงขึ้น เพื่อสรางกําไรใหกับองคกรมากขึ้น หรือเปนวิธีการท่ี

องคกรจะเปลี่ยนมูลคา (Value) ของบริการใหเปนกําไร 

2. นวัตกรรมจากเครือขาย (Network) การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหเกิดมูลคา (Value) หรือ

สรางคุณคาใหมๆ โดยการทํางานรวมหรือสรางเครือขายกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ เชน Third 

Party, Vender, Cluster เปนตน 

3. นวัตกรรมดานรูปแบบโครงสรางองคกร (Structure) การปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบโครงสราง

องคกร การบริหารบุคลากรรูปแบบใหมๆ และกระบวนตัดสินใจภายในโครงสรางองคกร 

4. นวัตกรรมดานกระบวนการ (Process) การพัฒนากระบวนการการผลิตหรือบริการแบบใหมๆ 

กลุมท่ี 2 นวัตกรรมดานขอเสนอที่สงมอบใหกลุมเปาหมายหรือลูกคา 

5. นวัตกรรมดานประสิทธิภาพผลิตภัณฑ (Product Performance) การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ใหมี

ประสิทธิภาพ คุณสมบัติ หรือความสามารถของผลิตภัณฑและบริการที่แปลกใหม แตกตางไปจากเดิม 

6. นวัตกรรมจากการพัฒนาระบบ (Product System) การพัฒนาระบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และ

วิธีท่ีสรางมูลคาเพิ่มโดยการเพ่ิม สวนเสริม บริการเสริมใหกับผลิตภัณฑและบริการ 

กลุมท่ี 3 นวัตกรรมที่สรางประสบการณใหกับกลุมเปาหมายหรือลูกคา 

7. นวัตกรรมดานการบริการ (Service) การพัฒนาและสรางนวัตกรรมการบริการแบบใหมๆ ให

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของกลุมเปาหมายหรือลูกคา 

8. นวัตกรรมดานชองทาง (Channel) –การสรางชองทางใหมๆ ในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการ

ใหแกกลุมเปาหมายหรือลูกคา 

9. นวัตกรรมดานตราสินคาและภาพลักษณของแบรนด (Brand) การสรางตราสินคาและภาพลักษณของ

แบรนดใหมีความนาจดจํา และใหมีคุณคาแกกลุมเปาหมายหรือลูกคา 

10. นวัตกรรมดานประสบการณของลูกคา (Customer Experience) การสรางรูปแบบการติดตอ

กลุมเปาหมายหรือลูกคาเพื่อใหมีประสบการณที่จะทําใหกลุมเปาหมายหรือลูกคาจดจําผลิตภัณฑหรือ

บริการได 

 

นอกจากนี้ ยังนําแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเปนกระบวนการคิดเพ่ือแกปญหาและ

พัฒนาแนวคิดใหมๆ โดยเนนมุมมองของผูใชผลิตภัณฑหรือบริการ (User-Centered) และสรางผลลัพธที่เปน

รูปธรรม เพ่ือใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยผูใชผลิตภัณฑหรือบริการและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป  

 



27 

 

รูปที่ 3-2 : แนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

 

 
 

นอกเหนือจากกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 10 แบบ และแนวคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) แลว ยังนํามาตรฐานการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1:2013 ท่ีทางสหภาพยุโรปไดกําหนด

ขึ้น ซึ่งในอนาคตจะจัดทําเปนรางมาตรฐาน ISO โดยคณะกรรมการวิชาการ Technical Committee TC 

เนื่องจากปจจุบันองคกรประสบกับความไมแนนอนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมากในการทําธุรกิจ ทั้งจาก

การเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกท่ีรวดเร็ว เชน ความผันแปรของภูมิอากาศการเปดการคาเสรี ภาวะภัยแลง 

โลกรอน หรือภาวะความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน ทําใหองคกรจึงจําเปนตองมีการ

ปรับตัวอยูตลอดเวลา เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และความสามารถในการอยูรอด สามารถดํารง

องคกรไดอยางยั่งยืน (Sustainable) วิธีการหน่ึงท่ีใชในการพัฒนาองคกรเพื่อการอยูรอดก็คือการมีนวัตกรรม

ภายในองคกร  
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รูปที่ 3-3 : Innovation Management Standard CEN/TS 16555 

 

 
มาตรฐานการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1:2013 (BSI) ไดกําหนดนิยามนวัตกรรม 

(innovation) คือ วิธีการปฏิบัติ ใหมๆ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการอยางมีนัยสําคัญ เชน 

กระบวนการใหม วิธีการใหม รูปแบบธุรกิจใหม การปรับปรุงองคกรสถานท่ีทํางาน หรือความสัมพันธกับ

หนวยงานภายนอก 

การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System) นํามาสูการกําหนดนโยบายดาน

นวัตกรรม และวัตถุประสงคหรือกระบวนการเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด โดยประโยชนท่ีไดรับจากการ

นวัตกรรมขององคกรมี ดังนี้ 

1. การเพิ่มผลิตภัณฑใหม เพ่ือสรางรายไดและผลกําไรจากนวัตกรรมใหม 

2. การกอใหเกดิความคิดใหมและคุณคาใหมภายในองคกร 

3. การมุงเนนการตลาดเชิงรุก โดยการมองหาความตองการและความจําเปนของตลาดในอนาคต 

4. การชวยชี้บงและกําจัดความเสี่ยงขององคกร 

5. การสรางความคิดสรางสรรคและความฉลาดภายในองคกร 

6. การสรางคุณคารวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม 

 

แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมที่สามารถเปนแนวทางในการประยุกตและปฏิบัติไดดังน้ี 

  1. บริบทองคกร (Context of the Organization) ประกอบดวย ความเขาใจองคกรและบริบทของ

องคกรและความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.1 ความเขาใจองคกรและบริบทขององคกร องคกรควรประเมินและวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกท้ังสถานการณปจจุบันและความทาทายในอนาคต โดยประเด็นท่ีควรพิจารณา ประกอบดวย 

1.1.1 ประเด็นดานการตลาด เชน ความตองการของผูใช คูแขงขันคูธุรกิจ และผูสงมอบ เปนตน 
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1.1.2 ประเด็นดานเทคนิค เชน มาตรฐาน ทรัพยสินทางปญญามาตรฐาน การพัฒนาดาน

วิทยาศาสตร เปนตน 

1.1.3 ประเด็นดานการเมือง เชนกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิสัมพันธ ท่ีเก่ียวของกับภาครัฐ เปนตน 

1.1.4 ประเด็นดานเศรษฐกิจ เชน เศรษฐกิจมหภาค กองทุน การลดหยอนภาษี เปนตน 

1.1.5 ประเด็นดานสังคม เชน การปรับเปลี่ยน แนวโนม ผลกระทบของความยั่งยืน เปนตน  

องคกรควรประเมินและวิเคราะหผลกระทบตางๆ ขางตนทั้งในปจจุบันและอนาคตตามความสามารถ

ในการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ รวมท้ังการพิจารณาประเด็นปจจัยภายใน เชน ความสามารถ องคความรูของ

พนักงาน ทรัพยากรที่มีอยูในการนํานวัตกรรมไปปฏิบัต ิ

1.2  ความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรควรกําหนดผูมีสวนได

สวนเสียที่เก่ียวของกับการจัดการนวัตกรรม แบงเปนผูสวนไดสวนเสียจากภายนอกองคกร เชน ผูขาย 

ผูสงมอบ หุนสวน ลูกคา และหนวยงานกํากับดูแล เปนตน และผูมีสวนไดสวนเสียภายใน เชน 

ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ผูถือหุน เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญท่ีองคกรตองเขาใจความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสียเน่ืองจากจะเปนผูเก่ียวของกับการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม 

  2.  วิสัยทัศนและกลยุทธดานนวัตกรรม (Leadership for Innovation - Innovation Strategy) 

ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธดานนวัตกรรม เพ่ือเปนทิศทางและเปาหมายขององคกรใน

การวัดผลความกาวหนา รวมท้ังการทบทวน วิเคราะหบริบทและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการ

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

ควรแสดงความเปนผูนําและความมุงมั่นตอการนําระบบบริหารจัดการนวัตกรรมไปปฏิบัติ การ

ขับเคลื่อนดานวัฒนธรรมการสรางนวัตกรรมและการสนับสนุนดานแนวคิด  

2.7 การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเปนบวกตอการสรางแนวคิด การพัฒนาและการมอบ

รางวัลสําหรับแนวคิดที่ประสบความสําเร็จ การสอนพนักงานใหรูถึงการแบงปนและสงเสริมแนวคิด

ของพนักงาน 

2.8 การสื่อสาร การสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดโดยอิสระ และหาทางแกไขโดยพนักงาน 

2.9 การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม 

2.10 บางแนวคิดท่ีอาจมีความขัดแยง ควรมีการอธิบายและการสรางสรรควิธีการในกระบวนการดาน

นวัตกรรม 
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2.11 การยอมรับในความผิดพลาด องคกรตองยอมรับวาการนํานวัตกรรมมาปฏิบัติอาจมีความไม

แนนอนและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นการนํานวัตกรรมมาปฏิบัติอยางเปนมิตร ทําใหเกิดการเรียนรูจาก

ความผิดพลาดและการจัดการผลในทางลบท่ีเกิดขึ้นผูบริหารระดับสูงควรมีการกําหนดบทบาทความ

รับผิดชอบและหนาที่ การจัดองคกร การรายงานผลดานนวัตกรรม 

3. การวางแผนดานความสําเร็จของนวัตกรรม (Planning for Innovation Success) องคกรควร

พิจารณาปจจัยภายนอกและภายใน ความตองการและคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย วิสัยทัศนและกลยุทธ

ดานนวัตกรรม เพ่ือนํามาประเมินความเสี่ยง องคกรตองระบุความเสี่ยงและโอกาส การบูรณาการและการ

ปฏิบัติการเพ่ือจัดการในระบบการจัดการนวัตกรรม และการประเมินประสิทธิผลของการจัดการในทุกกิจกรรม

ดานนวัตกรรม ความเสี่ยงและความไมแนนอนตองไดรับการพิจารณา องคกรตองมีการกําหนดวัตถุประสงค

ดานนวัตกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของ และเก็บรักษาเอกสารดานวัตถุประสงคของนวัตกรรม การวางแผน

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคผลดานนวัตกรรมนั้น องคกรตองกําหนดกิจกรรม ทรัพยากร ความรับผิดชอบและ

ระยะเวลาของกิจกรรมนวัตกรรม และสามารถกําหนดการวัด เฝาติดตามเปนความสําเร็จระยะสั้นและระยะ

ยาวได 

4. ปจจัยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสรางนวัตกรรม (Innovation Enablers/Driving 

Factors) สามารถใชปจจัยสนับสนุนดานการจัดทําระบบเชนเดียวกับระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการ

จัดการอ่ืนๆ 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 ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนวัตกรรมขององคกรควรไดรับการปกปองและการ

นําไปใชอยางเหมาะสม  

5.4 การแนะนํานวัตกรรมสูทองตลาด (Market Introduction) สามารถดําเนินการไดโดยการกําหนด

ตลาดเปาหมาย การพัฒนาแผนการตลาดและการขาย การระดมทุนและทรัพยากรขององคกรในการ

เปดตลาดและการขยายตลาด การจัดการกระบวนการผลิตตลอดจนหวงโซอุปทาน และการฝกอบรม

ที่เกี่ยวของ การประเมินผลดานนวัตกรรมผลสําเร็จของการนํานวัตกรรมมาปฏิบัตินั้นสามารถวัดผลได

ทั้งดานการเงินและไมใชการเงิน องคกรสามารถวัดผลความสําเร็จดานการเงิน เชน อัตราการเติบโต

ของผลกําไรและรายได ตนทุนท่ีสามารถประหยัดได การเติบโตของผลกําไรจากการดําเนินงาน เปน

ตน ผลตอบแทนจากการลงทุนดานนวัตกรรมความสําเร็จของตัวชี้วัดท่ีไมใชการเงิน เชน จํานวน

แนวคิดท่ีเสนอมาในกิจกรรมดานนวัตกรรม สวนแบงตลาด กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลมากขึ้น 

ชื่อเสียงและการระลึกถึงแบรนด จํานวนพนักงานท่ีไดรับประโยชนจากกิจกรรมนวัตกรรมทรัพยสินท่ี

จับตองไมได เปนตน 

5.5 ดานสังคมและทางสภาพแวดลอม เชน การลดมลพิษ การลดพลังงาน การใชทรัพยากรอยาง

คุมคา สภาพแวดลอมการทํางานที่ดีขึ้น เปนตน 

 6. การประเมินประสิทธิผลจากระบบบริหารจัดการนวัตกรรม (Performance Assessment of the 

Innovation Management System) สามารถกําหนดตัวชี้วัดวิธีการและการเฝาติดตามเกณฑการประเมินผล

ไดดังน้ี 

6.1 กลยุทธดานนวัตกรรม การกระจายผลสูผูผลักดันใหเกิดนวัตกรรม (Innovation Enablers) และ

ปจจัยการขับเคลื่อน 

6.2 กระบวนการดานนวัตกรรมและผลท่ีไดรับ การประเมินผลการดําเนินงานในเชิงลึกดวยความ

เขาใจดานการบริหารนวัตกรรมที่มิติแตกตางกัน และการปรับปรุงอยางตอเน่ืองระบบบริหารจัดการ

นวัตกรรม ความถ่ีของการประเมินขึ้นกับสภาพแวดลอมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชนเดียวกับความ

พยายามในการปรับปรุงในอนาคตองคกรสามารถใชวิธีการติดตามภายในในการทวนสอบระบบ

บริหารจัดการนวัตกรรมในองคกรได กรณีที่องคกรนําระบบบริหารอ่ืนๆ มาปฏิบัติ เชน ระบบ ISO 

9001 สามารถนํามาบูรณาการตรวจประเมินรวมกันไดผูบริหารระดับสูงควรทบทวนเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

6.1.1 ผลการทบทวนโดยฝายบริหารคร้ังกอน 

6.1.2 การเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับระบบบริหารนวัตกรรม 

6.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการนวัตกรรม 
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6.1.4 โอกาสในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง องคกรควรเก็บรักษาเอกสารขอมูลเปนหลักฐานผล

การทบทวนโดยฝายบริหาร และผลจากการทบทวนควรมีการส่ือสารภายในองคกร เพ่ือชวยใน

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 

การพัฒนากลยุทธอ่ืนๆ และทุกโครงการนวัตกรรมในทุกระดับ การกําหนด การเลือกแนวคิดใหม การพัฒนา

โครงการนวัตกรรม เพ่ือใหมั่นใจผลประโยชนที่ไดรับ ตัวอยางเทคนิคของนวัตกรรมท่ีสามารถนํามาใชได เชน 

8.1 การบริหารจัดการศูนยขอมูลทางกลยุทธ (Strategic Intelligence Management) หลักการของ

การบริหารจัดการศูนยขอมูลทางกลยุทธคือการตัดสินใจจากขอมูลและทางกลยุทธเพ่ือการตัดสินใจ

ทางกลยุทธ ดวยการวิเคราะหคุณคา ความเขาใจลูกคาและสวนแบงตลาดในปจจุบันและอนาคตและ

ความเขาใจขอจํากัด โอกาสและความเสี่ยง การชี้บงผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือกระบวนการการ

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเทคโนโลยีและกฎระเบียบ  

8.2 แนวคิดนวัตกรรม (Innovation Thinking) การนํานวัตกรรมมาปฏิบัติ คือ การสํารวจปญหา และ

การหาโอกาสเพื่อชี้บงทางแกไขปญหาที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และความคาดหวังในอนาคต การสราง

นวัตกรรมโดยทุกคนในองคกรแนวคิดนวัตกรรมมาจากเทคนิคการออกแบบ รวมถึงการออกแบบทาง

กายภาพ การดําเนินการสํารวจโดยทีมงานขามสายงานโดยมาจากความเขาใจปญหาเชิงลึกหรือ

โอกาสในการลดปญหาลงโดยการใชเครื่องมือตางๆ เชน กระบวนการทางนวัตกรรม (8.1) การนํา

ขอมูลมาแปลงเปลี่ยนเปนความรูท่ีเหมาะสมในองคกรการลดความเสี่ยงของความผิดพลาดโดยการ

ทดสอบแนวคิดอยางรวดเร็วในกระบวนการ การประยุกตใชเครื่องมือและเทคนิคในระบบบริหาร

จัดการนวัตกรรม 

8.3 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Management) ความตระหนัก

ในเร่ืองทรัพยสินทางปญญาจําเปนตอองคกรทุกประเภทในการจัดการ ปกปอง และการใชประโยชน

จากทรัพยสินทางปญญา ความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา

เปนท่ีเขาใจในองคกร 
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8.4 การบริหารจัดการความรวมมือ (Collaboration Management) การบริหารจัดการความรวมมือ

สามารถทําใหเกิดการไดรับทักษะและความรูใหม จําเปนตอการประยุกตใชนวัตกรรมอยางมี

ประสิทธิผลโดยทั่วไป การมีสวนรวมเปนสิ่งที่สําคัญในการปรับปรุงนวัตกรรมในองคกร  

8.5 การบริหารจัดการความคิดสรางสรรค (Creativity Management) การสรางสรรคสามารถทําให

สําเร็จไดโดยการกําหนดหลักการที่ชัดเจน และเปนกระตุนใหเกิดแนวคิดใหม เพื่อการคัดเลือกการ

พัฒนา และการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ แนวคิดการสรางสรรคสามารถทําไดโดย 

8.5.1 การกําหนดกลยทุธทางนวัตกรรม การสรางแรงผลักดันทางนวัตกรรม การจัดการความคิด

สรางสรรค การมีสวนรวม สนับสนุน 

8.5.2 การสรางแนวคิด การชี้บงปจจัยขับเคลื่อน (การวิจัยทางการตลาด เทคโนโลยี สังคม และ

แนวโนมทางเศรษฐศาสตร) ขอมูลของลูกคา การขาย และหุนสวนทางธุรกิจ การเปดและใช

นวัตกรรม 

8.5.3 การจัดทําเอกสารนวัตกรรม การบันทึก การทบทวน การจัดกลุมแนวคิดสําหรับโครงการ

ระยะกลางและยาว รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อชวยพัฒนาแนวคิดในอนาคต  

 

ที่มา : มาตรฐาน CEN/TS 16555-2 

  

 จากกรอบแนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมขางตน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานนวัตกรรมให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว องคการเภสัชกรรมไดแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมากํากับการดําเนินงานตามนโยบายดานนวัตกรรม 

พรอมทั้งพิจารณาโครงการและงบประมาณดานนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม แสดงโครงสรางการบริหาร

จัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ดังรูป 
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รูปที่ 3-4 : โครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม 

 

 
 

 จากรูปโครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม คณะกรรมการและ

ผูเกี่ยวของแตละสวนมีบทบาทหนาท่ีโดยสังเขป ดังนี้ 

 

ผูเกี่ยวของ บทบาทหนาท่ี 

1. คณะกรรมการบริหารกองทุน

สนับส นุนการ วิ จัยพัฒนาและ

นวัตกรรม 

- กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแผนการใหทุนสนับสนุนการวิจัย

พัฒนา การสรางนวัตกรรม และการรับถายทอดเทคโนโลยี 

- พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม และ

การรับถายทอดเทคโนโลยี 

- พิจารณาใหมีคําสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุนฯ พรอม

ท้ังกํากับและประเมินผลงานวิจัยพัฒนาและผลงานนวัตกรรม  

- สรางเครือขายความรวมมือการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม และ

การรับถายทอดเทคโนโลยี 

- กําหนดและกํากับการดําเนินงานตามนโยบายดานการจัดการความรู

และนวัตกรรม ใหความเห็นชอบแผนแมบทและติดตามการดําเนินงาน

ดานการจัดการความรูและนวัตกรรม รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน พัฒนา 

ยกระดับการจัดการนวัตกรรม 

- เสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม 

2. คณะทํางานผูประเมิน

โครงการวิจัยทั่วไป 

- ประเมินและใหขอเสนอแนะตอโครงการวิจัย 
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ผูเกี่ยวของ บทบาทหนาท่ี 

- ติดตาม ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขระหวาง

การดําเนินโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผน 

- เสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อรับทราบความคืบหนา/

พิจารณาอนุมัต ิ

3. คณะทํางานผูประเมินโครงการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอยอดเชิง

พาณิชย 

- ประเมินและใหขอเสนอแนะตอโครงการพัฒนานวัตกรรมดาน

ผลิตภัณฑ  (Product Innovation) นวัตกรรมด านกระบวนการ 

(Process/service Innovation) และนวัตกรรมดานธุรกิจ (Business 

Innovation) 

- ติดตาม ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขระหวาง

การดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมใหเปนไปตามแผน 

- วางแผนการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือตอยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

- เสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อรับทราบความคืบหนา/

พิจารณาอนุมัติ 

4. คณะทํางานดานการมุงเนนการ

จัดการความรูและนวัตกรรม 

สรางระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม พรอมผลักดันและ

สนับสนุนการดําเนินการดานการจัดการความรูและนวัตกรรมนําไปสู

การปฏิบัติและประยุกต ใช  และรายงานความกาวหนาตอคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ 

5. KM & IM Facilitators 

 

รับนโยบายจากคณะทํางานดานการมุงเนนการจัดการความรูและ

นวัตกรรมเพื่อนําไปสื่อสารถายทอด ผลักดันกระบวนการจัดการ

ความรูและนวัตกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมรายงานผล

การดําเนินงานตอคณะทํางานฯ 

6. Project Management 

Center 

รวบรวม ประเมินและคัดเลือกโครงการจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือ

นําเสนอตอคณะทํางานชุดตางๆ 

 

 พรอมกําหนดกระบวนการดานนวัตกรรม (SIPOC) 6 กระบวนการหลักที่มีการดําเนินการเชื่อมโยงกัน

ระหวางการจัดการความรูและการจัดการนวัตกรรม ดังนี้  

เร่ิมจากกระบวนการที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการ

กําหนด พัฒนา จัดทําฐานขอมูลองคความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไปสูกระบวนการที่ 2 กระบวนการ

รวบรวมความคิดสรางสรรค โดยการรวบรวมเพื่อนําไปใชตอยอดเปนนวัตกรรม และกระบวนการที่ 3 

กระบวนการวิเคราะห คัดเลือก ความคิดสรางสรรค โดยตอบสนองตอเสียงของลูกคา (Voice of Customer;  
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VOC) และเสียงของผูมีสวนไดสวนเสีย (Voice of Stakeholder; VOS) เพื่อเปนขอมูลในกระบวนการนํา

ความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมในดานตางๆ ไดแก 

กระบวนการที่ 4.1 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริการ 

(Product Innovation)  

กระบวนการที่ 4.2 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมกระบวนการ (Process 

Innovation) 

กระบวนการที่ 4.3 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมธุรกิจ (Business 

Innovation) 

จากนั้น ดําเนินการกระบวนการท่ี 5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา เพื่อจัดเก็บองค

ความรูและนวัตกรรมท่ีสําคัญเปนทรัพยสินขององคกร กอนที่จะดําเนินการกระบวนการที่ 6 กระบวนการนํา

นวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม เพื่อสรางรายไดและผลตอบแทนใหแกองคกร ดังรูปท่ี 

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 : 

การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบและการนําระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการเพ่ือ

ตอยอดเปนนวัตกรรม ยกระดับองคกร 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล :  

1. จํานวนองคความรูท่ีสําคัญและจําเปนท่ีจัดทํา

ไดในแตละป 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนฐานขอมูล

สนับสนุนการจัดเก็บองคความรูและคนหาขอมูล

ไดงาย 

 

SIPOC MODEL 

 

Supplier Input Process Time Output Customer 

1. 

คณะกรรมการ

องคการเภสัช

กรรม 

2. ผูบริหาร

ระดับสูง (DD) 

3. 

คณะทํางาน

มุงเนนการ

จัดการความรู

และนวัตกรรม 

4. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

1. วิสัยทัศน/

ยุทธศาสตร

องคกร 

2. นโยบาย

จาก

คณะกรรมการ

องคการเภสัช

กรรม/

ผูบริหาร

ระดับสูง 

3. ความ

ตองการของ             

ผูมีสวนไดสวน

เสียและลูกคา 

4. ความเส่ียง

ขององคกร/

หนวยงาน 

1. คณะทํางานมุงเนนการจัดการ

ความรูและนวัตกรรม ทบทวนและ

ประเมินสถานะของระบบการจัดการ

ความรูการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

และนําผลประเมินเสริมสราง

วัฒนธรรมดานการจัดการความรูและ

นวัตกรรม (Gap Analysis) มากําหนด

แผนการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ โดยหัวขอระบบระบบการ

จัดการความรูและการจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 

 การกําหนดขอมูลท่ีเปนกรอบใน

การจัดทําองคความรู (Defining) 

ซ่ึงครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี ้

o กระบวนการหลักของ อภ. 

(Core Processes) 

o กระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ 

(Key Supporting 

Processes) 

o ความสามารถหลักของ อภ. 

(Corporate Core 

Competency) 

ตาม

แผนการ 

ดําเนินการ 

ประจําป 

 

1. จํานวน

องคความรูท่ี

สําคัญและ

จําเปนตอการ

ดําเนินงาน

ของ อภ. 

2. ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ี

เปน

ฐานขอมูล

สนับสนุนการ

จัดเก็บและ

สืบคนองค

ความรูท่ีเปน

ปจจุบันและ

ใชงานงาย 

1. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

2. ผูบริหาร 

พนักงานและ

ลูกจาง 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

o คางานและคําบรรยายลักษณะ

งาน (Job Value & Job 

Descriptions) 

o กลุมลูกคาและตลาดของ อภ. 

(Market / Customer 

Segment) 

o หวงโซอุปทานของธุรกิจ 

(Supply Chain) 

o สมรรถนะท่ีจําเปนและ

ตองการ (Setting 

Competency 

Requirements) 

 การพัฒนาองคความรู (Creating) 

ซ่ึงมีองคประกอบดังน้ี 

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

องคกรข้ึนมาดวยทีมวิทยากร

ของตัวเอง (Developing 

Internal Trainer) 

o การพัฒนาความรอบรูเพ่ือ

สนับสนุนการแขงขันในการ
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Supplier Input Process Time Output Customer 

ดําเนินธุรกิจ (Developing 

Competitive Intelligence) 

o การจัดทํา Best-practice 

Searches & Benchmarking 

o เก็บบันทึกองคความรูลง

แบบฟอรมจัดการความรู 

 จัดทําฐานขอมูล (Capturing) ซึ่ง

ประกอบไปดวย 

o แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best-

practice 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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Supplier Input Process Time Output Customer 

o การสื่อสารแลกเปลี่ยน

ภายนอกองคกร (External 

Communications) 

o การแบงปนขอมูลแนวปฏิบัติท่ี

เปนเลิศและคูเทียบ 

(Benchmark & Best-

practice Sharing) 

o การสรางเครือขายความรู หรือ

ชุมชนนักปฏิบัติ (Forming 

Knowledge Networks) โดย

ใชแบบฟอรมชุมชนนักปฏิบัติ 

(Communities of Practice; 

CoP) 

o การสรางเครือขายผูเช่ียวชาญ 

หรือชุมชนผูเชี่ยวชาญ 

(Forming Expertise 

Networks (CoE)) 

 การนําไปใช (Apply) โดยเปนการ

นําไปเชื่อมโยงกับกระบวนการ

ภายในดังนี ้

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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Supplier Input Process Time Output Customer 

(Cooperative with 

Stakeholder & Partners) 

o สมรรถนะท่ีสําคัญ (Key 

Competency) 

2. ขับเคล่ือนกระบวนการจัดการ

ความรูตาม 

3. รายงานความคืบหนา ผลการ

ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค โอกาสใน

การพัฒนา และรับขอสังเกตจากคณะ

กรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมรายเดือน/

รายไตรมาส  

4. นําเสนอสรุปผลการประเมินการ

ดําเนินงานการบริหารจัดการความรู

และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลแก

คณะกรรมการบริหารกองทุน

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม เพ่ือทราบและรับขอสังเกต

นําไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน

ในปงบประมาณถัดไป 

 

2. กระบวนการรวบรวมความคิดสรางสรรค 
 

กระบวนการ : กระบวนการรวบรวมความคิดสรางสรรค หนวยงาน : ผูบริหารและพนักงาน 

ขอกําหนดของกระบวนการ : การรวบรวมขอมูลความคิดใหม 

ความคิดสรางสรรค เพ่ือเปนขอมูลนํามาตอยอดพัฒนาใหเกิด

นวัตกรรมสรางคุณคาตอองคกร 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : จํานวนความคิดใหม หรือ

ความคิดสรางสรรคท่ีรวบรวมจัดเก็บไดแตละป 

 

SIPOC MODEL 

 

Supplier Input Process Time Output Customer 

1. สํานักงาน

คณะกรรมการ 

นโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) 

1. วิสัยทัศน/

ยุทธศาสตร

องคกร 

2. นโยบาย

จาก

1. สํารวจ/ระบุปญหากระบวนการ

ภายในองคกร วิสัยทัศน ยุทธศาสตร

องคกร และความเส่ียงองคกร 

- สํารวจ/รวบรวมขอมูลความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตาม

แผนการ 

ดําเนินการ 

ประจําป 

1. จํานวน

ความคิดใหม 

2. ข้ันตอน/

กระบวนการ

ใหม 

1. ผูบริหาร 

พนักงาน

และลูกจาง 

2. ผูมีสวนได

สวนเสีย 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

2. กระทรวง 

สาธารณสุข 

3. 

คณะกรรมการ 

องคการเภสัช

กรรม 

4. ผูบริหาร 

พนักงานและ

ลูกจาง 

5. ผูมสีวนได

สวนเสีย 

6. ลูกคา 

คณะกรรมการ

องคการเภสัช

กรรม/

ผูบริหาร

ระดับสูง 

3. ความเส่ียง

ขององคกร/

หนวยงาน 

4. ความ

ตองการของ              

ผูมีสวนไดสวน

เสีย 

5. ความ

ตองการของ

ผูบริหาร 

พนักงานและ

ลูกจาง 

6. ความ

ตองการของ

ลูกคา 

- สํารวจ/รวบรวมขอมูลความตองการ

ของลูกคา 

- สํารวจความรู ความสามารถและ

ศักยภาพการใชความคิดสรางสรรคของ

ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 

2. นําขอมูลปญหา/ความตองการน้ันมา

หาแนวทางปรับปรุง/แกไข ดวยวิธีการ

ใหม ข้ันตอนใหม ความคิดใหม หรือ

เทคโนโลยีใหม เชน ผานกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

การจัดประกวดโครงการความคิด

สรางสรรค สรางบรรยากาศในการ

สงเสริมความคิดสรางสรรค เปนตน 

3. ทดสอบวิธีการใหม ข้ันตอน

กระบวนการใหม หรือเทคโนโลยีใหม

เพ่ือใหไดผลลัพธ 

4. รวบรวมความคิดใหม ความคิด

สรางสรรค วิธีการ/ข้ันตอนกระบวนการ

ใหม หรือเทคโนโลยีใหมท่ีทดสอบแลว

หรือทดลองดําเนินการแลว เพ่ือเปน

ฐานขอมูลเก็บเปนหมวดหมูสําหรับการ

คนควา/แบงปนความรู เชน ระบบ KM 

Portal เปนตน 

3. เทคโนโลยี

ใหม  

4. โครงการ

ใหม 

3. ลูกคา 

3. กระบวนการวิเคราะหคัดเลือกความคิดสรางสรรคโดยตอบสนอง VOC และ VOS 
 

กระบวนการ : กระบวนการวิเคราะหคัดเลือกความคิด

สรางสรรคโดยตอบสนอง VOC และ VOS 

หนวยงาน : ฝายการตลาดและการขาย 

ขอกําหนดของกระบวนการ : 

1. มีชองทางการรับฟงท่ีหลากหลาย ไดขอมูลครบถวน และ

เปนปจจุบัน 

2. สามารถถายทอดขอมูลเสียงของลูกคาและเสียงของผูมีสวน

ไดสวนเสียไปเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริการ 

กระบวนการ และธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจตอชองทางการรับฟง

ลูกคา 

2. ผลการวิเคราะหความตองการและความคาดหวังท่ี

นําไปใชในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริการ 

กระบวนการ และธุรกิจ 

 

SIPOC MODEL 
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Supplier Input Process Tim

e 

Output Custome

r 

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

1. กองบริหารลูกคาสัมพันธและ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบกําหนดและ

วางแผนการรวบรวมขอมูลจากชอง

ทางการรับฟงลูกคาและผูมีสวนได

สวนเสียท่ีมีท้ังหมด 

ก.ย.-

ต.ค. 

ชองทางการรับฟงลูกคา

และผูมีสวนไดสวนเสีย

ท่ีมีท้ังหมด 

1. ฝาย

การตลา

ดและ

การขาย 

2. ผูบริหาร 

3. ทุกฝาย

งาน 

4. คณะทําง

าน

โครงการ

พัฒนา

ผลิตภัณ

ฑ/

บริการ 

กระบวน

การ

ดําเนินง

าน หรือ

การ

พัฒนา

ธุรกิจ

ใหม 

2. รวบรวมขอมูลการรับฟงเสียงของ

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจาก

ชองทางตางๆ 

ทุก

เดือน 

ขอมูลการรับฟงเสียง

ของลูกคาและผูมีสวน

ไดสวนเสียจากชองทาง

ตางๆ 

3. กองบริหารลูกคาสัมพันธและ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบส่ือสาร

ขอมูลการรับฟงเสียงของลูกคาและ

ผูมีสวนไดสวนเสียไปยังหนวยงาน/

คณะทํางานโครงการท่ีตองการใช

ขอมูล 

ทุก

เดือน 

ขอมูลสรุปเสียงของ

ลูกคาและผูมีสวนได

สวนเสีย 

4. คณะทํางานโครงการ/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบนําขอมูลมาวิเคราะห

และสรุปเปนความตองการ 

(Customer and Stakeholder 

Requirements) เพ่ือถายทอดไปสู

การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑ/บริการ 

กระบวนการดําเนินงาน หรือการ

พัฒนาธุรกิจใหมท่ีตรงกับความ

ตองการ (Product 

Requirements) 

ชวงเว

ลา

ของ

การ

พัฒน

าในป

งบ 

ประม

าณ 

คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ/บริการ 

กระบวนการดําเนินงาน 

หรือการพัฒนาธุรกิจ

ใหมท่ีตรงกับความ

ตองการ (Product 

Requirements) 

5. คณะทํางานโครงการ/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบวิเคราะหคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการ

ดําเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจ

ใหม (Product Requirements) 

เพ่ือถายทอดไปสูการออกแบบ

ลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ

หรือองคประกอบที่ตรงกับความ

ชวงเว

ลา

ของ

การ

พัฒน

าใน

ปงบ

ลักษณะและคุณสมบัติ

ของวัตถุดิบหรือ

องคประกอบที่ตรงกับ

ความตองการ 

(Material 

Requirements) 
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Supplier Input Process Tim

e 

Output Custome

r 

9. NGOS 

10. ผูสง

มอบ/คู

คา 

รับ

บริการ  

9. การ

ประเมิน

ความพึง

พอใจ  

10. การวิจัย

ผูบริโภค  

11. การรับ

ขอ

รองเรียน

จาก

ลูกคา 

12. ระบบ

เทคโนโล

ยี

สารสนเ

ทศ 

ตองการ (Material 

Requirements) 

ประม

าณ 

6. คณะทํางานโครงการ/หนวยงานท่ี

รับผิดชอบวิเคราะหลักษณะและ

คุณสมบัติของวัตถุดิบหรือ

องคประกอบ (Material 

Characteristics) เพ่ือถายทอด

ไปสูการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติหรือการพัฒนา พรอมท้ัง

การใชเทคโนโลยีในการดําเนินการ

ท่ีตรงกับความตองการ

(Operation/Development 

and Technology 

Requirements)  

ชวงเว

ลา

ของ

การ

พัฒน

าในป

งบ 

ประม

าณ 

กระบวนการปฏิบัติหรือ

การพัฒนา พรอมท้ัง

การใชเทคโนโลยีในการ

ดําเนินการท่ีตรงกับ

ความตองการ

(Operation/Develop

ment and 

Technology 

Requirements) 

7. กองบริหารลูกคาสัมพันธติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บ

ขอมูลในแตละชิองทางตาม

แนวทางท่ีกําหนดไว 

ทุก

เดือน 

บันทึกขอความ/

รายงานการประชุม

ติดตาม 

8. วิเคราะหชองทางท่ีมีในปจจุบัน

เปรียบเทียบกับขอมูลสรุปความ

ตองการจากการรับฟงเสียงของ

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจาก

ชองทางตางๆ 

ก.ย. ขอมูลเปรียบเทียบชอง

ทางการรับฟงลูกคากับ

ขอมูลสรุปความ

ตองการของ 

ลูกคาและผูมสีวนได

สวนเสีย 

9. พิจารณาปรับปรุงชองทางเดิม/

เพ่ิมชองทางใหมหรือยกเลิก

ชองทางท่ีใชอยูในปจจุบันบาง

ชองทาง 

ก.ย. ขอมูลชองทางการรับ

ฟงลูกคาและผูมีสวนได

สวนเสียท่ีไดรับการ

ปรับปรุง 

10. กองบริหารลูกคาสัมพันธและ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบนําขอสรุป

ความตองการและความคาดหวังใน

แตละชองทางมาสรุปเปนภาพรวม

ขององคกร 

ก.ย. รายงานสรุปสารสนเทศ

เสียงของลูกคาและผูมี

สวนไดสวนเสีย/

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

ประจําฝายการตลาด
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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

คุณภาพในการออกแบบโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมทั้ง

ถายทอดความตองการลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) 

กลับมาเปนเปาหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการดําเนินงาน และพัฒนาธุรกิจ เปน

เครื่องมือท่ีใชเริ่มตนต้ังแตการสํารวจและวิจัยตลาดเพ่ือตองการทราบวาถาลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจะมี

ความพอใจในนวัตกรรมที่เราจะพัฒนาไดนั้น นวัตกรรมน้ันจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติอยางไร การวิจัย

และพัฒนาจะตองแปลงความหมายใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยเร่ิมจากกระบวนการฟงเสียงของ

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) และถายทอดไปสูการ

พัฒนาที่ตรงกับความตองการ จากน้ันจึงเปนการออกแบบวัตถุดิบหรือองคประกอบ และนําไปสูการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ตรงกับความตองการเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและผูมีสวนได

สวนเสียอยางยั่งยืน  

 ในการดําเนินการจะประยุกตใชอยางเปนระบบดวยการสรางบานแหงคุณภาพ (House of Quality) 

เพื่อถายทอดความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียไปสูกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่สมบูรณ 

ดังรูป 
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รูปที่ 3-6 : ระบบดวยการสรางบานแหงคุณภาพ (House of Quality) 

 
ขั้นตอนท่ี 1 เปนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาท่ีเริ่มจากกระบวนการรับฟงและรวบรวมเสียงของ

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) ที่ไดรับจากความคิดเห็น 

การทดลอง ประสบการณในการใชจริง การรวบรวมผลกระทบจากการใช ประสบการณการรับบริการ                       

การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยผูบริโภค การรับขอรองเรียนจากลูกคา ท้ังในขั้นตอนกอน ระหวาง และ

หลังการใช เพ่ือนํามาวิเคราะหและสรุปเปนความตองการ (Customer and Stakeholder Requirements) 

ถายทอดไปสูการพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการดําเนินงาน หรือการพัฒนา

ธุรกิจใหมที่ตรงกับความตองการ (Product Requirements) ตามตัวอยางการถายทอดความตองการของ

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียไปสูการพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ/บริการ ดังรูป 
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รูปที่  3-7 : ตัวอยางการถายทอดความตองการของลูกคาและผูมีส วนไดสวนเสีย (Customer and 

Stakeholder Requirements) ไปสูการพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ/บริการ (Product 

Characteristics) 

 
 

โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑยา (Product Characteristics) ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ท่ีสําคัญ 

ดังน้ี 

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 การปนเปอนทางเคมี  (Organic Impurities, Inorganic Impurities และ Residual 

Solvent)  

1.7 ปนเปอนทางชีวภาพ (เชื้อจุลินทรีย)  
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1.8 การละลายของผลิตภัณฑ (Dissolution) 

2. สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง GMP  

3. รายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (Bioequivalent Study; BE) หรือรายงานการยกเวน

การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย 

4. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑตาม ICH Q1 (สภาวะเรง 40◦C, 75%RH ท่ีระยะเวลา 6 

เดือน และ Room Temperature 30◦C, 75%RH อยางนอยท่ีระยะเวลา 12 เดือน) ในบรรจุภัณฑที่ขายจริง  

 

ตารางที่ 3-1 : ตัวอยางความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

Before 

ผูสงมอบ/คูคา ยาท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี 

คณะกรรมการวิชาการ คุณภาพของยา แนวทางการผลิตยาในอนาคต 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุณภาพของยา 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.) 

ความตองการในการใชยา 

ภาคประชาชน เชน สมาคมแพทยสภา, 

NGOS 

ความตองการในการใชยา 

ลูกคา  

During 
NGOS  

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  

After 

ลูกคา  

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  

NGOS  

 

ขั้นตอนท่ี 2 เปนการถายทอดลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการดําเนินงาน 

หรือการพัฒนาธุรกิจใหม (Product Requirements) โดยใชบานแหงคุณภาพ (House of Quality) ใน

รูปแบบของแผนภูมิ Matrix เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ/

บริการ กระบวนการดําเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจใหมกับการออกแบบลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ

หรือองคประกอบท่ีตรงกับความตองการ (Material Requirements) ตามตัวอยางการถายทอดคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑไปสูการพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ ดังรูป 
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รูปที่ 3-8 : ตัวอยางการถายทอดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Characteristics) ไปสูการพัฒนาลักษณะ

และคุณสมบัติของวัตถุดิบ (Material Characteristics) 

 
 

โดยคุณสมบัติของของวัตถุดิบ (Material Characteristics) ประกอบดวยองคประกอบตางๆ ท่ีสําคัญ 

ดังน้ี 

1. ขอกําหนดเฉพาะหัวขอที่สําคัญตาม ICH Q6 ซ่ึงเปนลักษณะภายนอกและคุณสมบัติกายภาพของ

วัตถุดิบ ไดแก ขนาดอนุภาคและลักษณะรูปผลึก (Description) เอกลักษณของสาร (Identification) ปริมาณ

สารสําคัญ (Assay) ปริมาณนํ้าในวัตถุดิบ (Water Content or Loss on Drying) การปนเปอนทางกายภาพ 

(ฝุนผง) การปนเปอนทางเคมี (Organic Impurities, Inorganic Impurities และ Residual Solvent) และ

การปนเปอนทางชีวภาพ (เชื้อจุลินทรีย)  

2. สถานที่ผลิตวัตถุดิบไดรับการรับรอง GMP  

3. ผลการศึกษาความคงสภาพของวัตถุดิบตาม ICH Q1 (สภาวะเรง 40◦C, 75%RH ท่ีระยะเวลา 6 

เดือน และ Room Temperature 30◦C, 75%RH อยางนอยท่ีระยะเวลา 24 เดือน)  ในบรรจุภัณฑที่ขายจริง  

 

ขั้นตอนท่ี 3 เปนถายทอดลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือองคประกอบ (Material 

Characteristics) ไปสูการออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนา พรอมท้ังการใชเทคโนโลยีในการ
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ดําเนินการ (Operation/Development and Technology Requirements) ที่ตรงกับความตองการเพื่อ

สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามตัวอยางการถายทอดลักษณะและคุณสมบัติของ

วัตถุดิบไปสูการออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนา ดังรูป 

 

รูปที่  3-9 : ตัวอยางการถายทอดคุณสมบัติของวัตถุดิบ (Material Characteristics) ไปสูการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติ (Operation Requirements) 

 
 

4.1 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)  
 

กระบวนการ : กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสราง

นวัตกรรม (Product Innovation) 

หนวยงาน : คณะทํางานมุงเนนการจัดการความรู

และนวัตกรรม ทุกหนวยงานขององคการเภสัช

กรรม 

ขอกําหนดของกระบวนการ : 

1. นวัตกรรมตองเกิดจากความคิดสรางสรรค (Creativity) 

2. นวัตกรรมตองสรางคุณคาใหม (Value) 

3. นวัตกรรมตองมีความใหม (Newness) 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : จํานวนความคิดสรางสรรค 

(Prototype) ท่ีนําไปสูการสรางนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ (Product Innovation) ไดในแตละป 

 

SIPOC MODEL 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผูบริหาร

ระดับสูง 

(DD) 

2. 

คณะทํางาน

มุงเนนการ

จัดการความรู

และนวัตกรรม 

3. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

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) 

1. รวบรวมขอเสนอนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ (Product Innovation) ท่ี

เกิดจากความคิดสรางสรรคท่ีมีการ

เสนอโดยหนวยงาน 

2. ดําเนินการจัดเตรียมขอมูล

การศึกษาความเปนไปไดของ

ผลิตภัณฑเบื้องตนเพื่อนํามาใช

ประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1 

การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ 

(Product Screening) ซ่ึงมีหัวขอดังน้ี  

2.1. ประเมินความสอดคลองดาน

ยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic 

Fit) คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 

โดยพิจารณา 

 ความสอดคลองของวัตถุประสงค

ของผลิตภัณฑกับยุทธศาสตร

องคกร (นํ้าหนักรอยละ 12) 

 ความสามารถในการนําไปตอยอด

กับผลิตภัณฑอ่ืนๆ (นํ้าหนักรอยละ 

8) 

2.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ (Business Opportunity) 

คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดย

พิจารณา  

 มูลคาตลาดเปาหมายของ

ผลิตภัณฑ (Target Market 

Opportunity) (นํ้าหนักรอยละ 

10) 

 ขอไดเปรียบในการแขงขันของ

ผลิตภัณฑ (Competitive 

Advantages) (น้ําหนักรอยละ 

10) 

2.3 ประเมินระดับความพรอมของ

ผลิตภัณฑ (Product Readiness) คิด

เปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดย

พิจารณา 

ตาม

แผนการ 

ดําเนินการ 

ประจําป 

 

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑท่ี

ผานเกณฑ

ประเมิน 

1. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

2. ผูบริหาร 

พนักงานและ

ลูกจาง 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ

ผลิตภัณฑ (Technology 

Advantage) (น้ําหนักรอยละ 8) 

 ความพรอมดานกําลังการผลิตและ

ทรัพยากรของ อภ. (Capacity 

and Resources) (นํ้าหนักรอยละ 

6) 

 โอกาสในการเกิดความเส่ียงท่ี

สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ (Risk 

Assessment) (นํ้าหนักรอยละ 6) 

2.4 ประเมินผลตอบแทนของ

ผลิตภัณฑ (Returns) คิดเปนนํ้าหนัก

รวมรอยละ 40 โดยพิจารณา 

 ผลตอบแทนทางการเงินของ

ผลิตภัณฑ (Financial 

Assessment) : NPV within 3 

years (นํ้าหนักรอยละ 15) 

 ผลตอบแทนทางการเงินของ

ผลิตภัณฑ (Financial 

Assessment) : Gross Profit 

Margin (นํ้าหนักรอยละ 15) 

 ผลตอบแทนทางการเงินของ

ผลิตภัณฑ (Financial 

Assessment) : Gross Profit 

Margin (นํ้าหนักรอยละ 15) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร 

(Economic Assessment) 

(นํ้าหนักรอยละ 10) โดยพิจารณา

ในดาน 

o ผลิตภัณฑท่ีอยูในบัญชียา

หลัก 

o ผลิตภัณฑท่ีเปน First 

Generic หรือบัญชี

นวัตกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

o ผลิตภัณฑท่ีทดแทนการ

นําเขา 

o ผลิตภัณฑท่ีอยูในแนว

ทางการใชยา 

โดยโครงการท่ีผานเพ่ือจะไปวิเคราะห

ใน Gate-2 จะตองไดคะแนนไมนอย

กวารอยละ 70 

3. นําเสนอคณะทํางานมุงเนนการ

จัดการความรูและนวัตกรรมเพ่ือ

พิจาณาอนุมัติดําเนินการตอใน Gate-

2 

4. ดําเนินการการประเมินการพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ ตามหลักเกณฑ

ใน Gate-2 (Product 

Development Criteria) ซ่ึงมีหัวขอ

ดังน้ี  

4.1 ประเมินความสอดคลองดาน

ยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic 

Fit) คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 15 

โดยพิจารณา 

 ความสอดคลองของวัตถุประสงค

ของผลิตภัณฑกับยุทธศาสตร

องคกร (นํ้าหนักรอยละ 5) 

 ความสามารถในการนําไปตอยอด

กับผลิตภัณฑอ่ืนๆ (นํ้าหนักรอยละ 

5) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร 

(Economic Assessment) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) โดยพิจารณา

ในดาน 

o ผลิตภัณฑท่ีอยูในบัญชียา

หลัก 

o ผลิตภัณฑท่ีเปน First 

Generic หรือบัญชี

นวัตกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

o ผลิตภัณฑท่ีทดแทนการ

นําเขา 

o ผลิตภัณฑท่ีอยูในแนว

ทางการใชยา 

4.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ (Business Potential) คิด

เปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดย

พิจารณา 

 มูลคาตลาดเปาหมายของ

ผลิตภัณฑ (Target Market 

Opportunity) (นํ้าหนักรอยละ 5) 

 ขอไดเปรียบในการแขงขันของ

ผลิตภัณฑ (Competitive 

Advantages) (น้ําหนักรอยละ 5) 

 ความสามารถในการตอบสนอง

ความตองการของลูกคา 

(Customer Requirements) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 

 โอกาสในการเกิดความเส่ียงท่ี

สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ (Risk 

Assessment) (นํ้าหนักรอยละ 5) 

4.3 ประเมินผลตอบแทนทางการเงิน

ของผลิตภัณฑ (Financial Returns) 

คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 30 โดย

พิจารณา 

 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน

ทางการเงิน (Financial 

Assumption) (นํ้าหนักรอยละ 4) 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ภายใน (IRR)                       

(นํ้าหนักรอยละ 6) 

 มูลคาปจจุบันสุทธิของผลิตภัณฑ 

(NPV within 3 years)  (นํ้าหนัก

รอยละ 10) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

 ระยะเวลาคืนทุนของผลิตภัณฑ 

(Payback Period) (นํ้าหนักรอย

ละ 5) 

 อัตราความสามารถในการทํากําไร

ข้ันตน (Gross Profit Margin) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 

4.4 ประเมินระดับความพรอมดาน

เทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ 

(Technology Barrier) คิดเปน

นํ้าหนักรวมรอยละ 15 โดยพิจารณา 

 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ

ผลิตภัณฑ (Technology 

Advantage) (น้ําหนักรอยละ 5) 

 การคุมครองเทคโนโลยีของ

ผลิตภัณฑ (Technology 

Protection) (นํ้าหนักรอยละ 5) 

 อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํา

เทคโนโลยีน้ีไปใชงาน 

(Operational Challenges) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 

4.5 ประเมินความสามารถในการนํา

โครงการไปปฏิบัติ (Execution 

Capability) คิดเปนนํ้าหนักรวมรอย

ละ 20                 โดยพิจารณา 

 ความพรอมดานกําลังการผลิตและ

ทรัพยากรของ อภ. (Capacity 

and Resources)  (นํ้าหนักรอย

ละ 5) 

 ศึกษาผลกระทบดานกฎหมาย 

ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอม (Compliance) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 

 มีบุคลากรท่ีมีทักษะและมีความ

พรอมดานการปฏิบัติการของ
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Supplier Input Process Time Output Customer 

ผลิตภัณฑ (Competency) 

(น้ําหนักรอยละ 5) 

 มีเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจ

ท่ีพรอมใหความรวมมือในการ

ดําเนินงาน (Partnership) 

(น้ําหนักรอยละ 5) 

5. นําเสนอคณะทํางานมุงเนนการ

จัดการความรูและนวัตกรรมเพ่ือ

พิจาณาอนุมัติ 

6. นําเสนอผลการประเมินโครงการแก

คณะกรรมการบริหารกองทุน

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก

โครงการท่ีจะใชประโยชน 

 

กระบวนการประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Evaluation) มีวัตถุประสงคในการประเมิน

ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ ความพรอมดานเทคโนโลยีและ

สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ และความเปนไปไดของผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ เพื่อสรางความมั่นใจวา

ผลสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑจะเปนไปตามที่องคกรคาดหวัง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 

รูปที่ 3-10 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)  
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จากข้ันตอนการดําเนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑใน 2 ระยะจาก Gate-1 

ถึง Gate-2 ดังรูป 

 

รูปที่ 3-11 : กระบวนการและหลักเกณฑประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Evaluation) ใน 2 ระยะ 

 

 
 

นวัตกรรมผลิตภัณฑที่เสนอเพ่ือการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินโดยเร่ิมจากการจัดเตรียม

ขอมูลการศึกษาความเปนไปไดของผลิตภัณฑเบื้องตนเพ่ือนํามาใชประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1 การ

คัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Screening) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากนั้นจึงนําไป

ดําเนินการพัฒนาและนํามาประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-2 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product 

Development) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 อีกครั้ง จึงจะถือวาผานหลักเกณฑการประเมินเพื่อ

นําไปดําเนินการตอในขั้นตอนการดําเนินการในเชิงพาณิชย (Commercial) ตอไป 

มีรายละเอียดของหลักเกณฑประเมินแตละขอของ Gate-1 การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ 

(Product Screening) ดังนี้ 
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ตารางที่ 3-2 : Gate-1 หลักเกณฑการคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Screening Criteria) 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  

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

นํ้าหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic Fit) 20 

1.1 ความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับ

ยุทธศาสตรองคกร 

Corporate's  

New S-curve/

ผลิตภัณฑตามนโยบาย 

Long-term 

Potential Star 

Short-term 

Potential Star 

Question 

Mark 

15 

1.2 ความสามารถในการนําไป

ตอยอดกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

Advance product 

platform i.e. Nasal 

Spray, Modified 

Open Opportunities 

to many product, ≥3) 

Well Extended 

(Modified 

Product in 

related fields, 

Conventional 

product, BCS 

Class II,IV, New 

packaging) 

Extended 

(Conventional 

product, BCS 

Class I,III) 

Could not  

be 

Transferred 

5 

2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Opportunity) 20 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ

ผลิตภัณฑตอป (Target Market 

Opportunity)  

≥ 500 ลานบาท (400-500  

ลานบาท) 

(300 - 400 ลาน

บาท) 

< 300 ลาน

บาท 

or 
Unpredictable 

10 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน

ของผลิตภัณฑ (Competitive 

Advantages) 

Leader/ 

Challenger 

Key Player (Top 5) Differentiate/ 

Price Taker/ 

Quality 

Leader 

None 10 

3. ระดับความพรอมของผลิตภัณฑ (Product Readiness)  20 

3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

ของผลิตภัณฑ (Technology 

Advantage) 

100% Already Exist 

and Acquirable 

>75% Already 

Exist and 

Acquirable 

>50% Already 

Exist and 

Acquirable 

≥50% in 

early or 

under 

developme

nt 

10 

3.2 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with owned 

Capacity and 

Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

5 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  

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

นํ้าหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยง

ท่ีสงผลกระทบตอผลิตภัณฑ 

(Risk Assessment)  

None to Least Small 

(High Risks = 1) 

Medium  

(High Risks = 2) 

High 

(High Risks ≥ 3) 

5 

4. ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ (Returns)  40 

4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของ

ผลิตภัณฑ (NPV within 3 

years) 

≥ 400 ลานบาท [251-400 ลาน

บาท) 

[100-250 ลาน

บาท) 

< 100 ลาน

บาท) 

10 

4.2 อัตราความสามารถในการ

ทํากําไรข้ันตน (Gross Profit 

Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 10 

4.3 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร :  

4.3.1 ผลิตภัณฑท่ีอยูในบัญชียา

หลัก 

4.3.2 ผลิตภัณฑท่ีเปน First 

Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 

4.3.3 ผลิตภัณฑท่ีทดแทนการ

นําเขา 

4.3.4 ผลิตภัณฑท่ีอยูในแนว

ทางการใชยา 

3 ขอ 2 ขอ 1 ขอ  

(ขอ 4.3.1 หรือ 

4.3.2) 

1 ขอ  

(ขอ 4.3.3 

หรือ 4.3.4) 

20 

     100 

 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Fit) ประกอบดวย 

1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑน้ี

ไมสามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: เปนผลิตภัณฑที่จะสรางมูลคาสูงและสนับสนุนการเติบโตขององคกรในอนาคตหรือ

เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมอบหมายใหพัฒนาตามนโยบายขององคกร (Corporate's New S-curve/

ผลิตภัณฑตามนโยบาย) 

 ระดับท่ี 3: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกร โดย

เปนการสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกรตอเนื่องมากกวา 5 ป (Long-term Potential Star) 
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 ระดับท่ี 2: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกร โดย

เปนการสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกรตอเนื่องไมนอยกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป (Short-

term Potential Star) 

 ระดับท่ี 1: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตต่ําและสรางยอดขายนอย หรือเปนผลิตภัณฑท่ี

ไมสามารถประเมินการเติบโตและยอดขายได (Question Mark) 

1.2 ความสามารถในการนําไปตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดถึงโอกาสในการตอ

ยอดเทคโนโลยีหรือองคความรูจากการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาข้ึนเปนหนึ่งในองคความรูหลักหรือผลิตภัณฑหลักขององคกร ที่นําไปใช

ตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได อยางนอยอีก 3 ผลิตภัณฑในหลากหลายกลุม (Core 

Know-how/product platform - Open Opportunities to many product, ≥3) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพื่อนําไปใชตอยอดกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ในกลุมผลิตภัณฑเดียวกันได 

(Well Extended - Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถนําไปปรับใชกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันได (Extended -

Adapted to similar Project) 

 ระดับที่ 1: ไมสามารถนําไปใชตอยอดกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได (Could not be transferred) 

2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Opportunity) ประกอบดวย 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของผลิตภัณฑ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลคาหรือขนาด

ของตลาดเปาหมายของผลิตภัณฑ (Target Market Size) ที่เปนประมาณการในรูปของตัวเงิน แบงการ

ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 500 ลานบาท (≥ 500 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 400 ลานบาท แตนอยกวา 500 

ลานบาท [400 - 500 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตนอยกวา 400 

ลานบาท [300 - 400 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 300 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ

ได (< 300 ลานบาท or Unpredictable) 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขันของผลิตภัณฑ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ

สรางรายไดของโครงการเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ 

ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดเปนผูนําอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู

เทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Leader/Challenger) 
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 ระดับท่ี 3: เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดเปนผูนํา 5 อันดับแรกในตลาด เม่ือเปรียบเทียบ

กับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Key Player - Top 5) 

 ระดับที่ 2: เปนผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางความแตกตางในตลาด สามารถเปนผูนําดานราคา 

(สามารถกําหนดราคาท่ีต่ําสุดหรือคุมคาสุด) ในตลาด หรือเปนผู นําในดานคุณภาพ เมื่อ

เปรียบเทียบกับคู เทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Differentiate, Price Taker or Quality 

Leader) 

 ระดับที่ 1: ไมสามารถประเมินได (None) 

3. ระดับความพรอมของผลิตภัณฑ (Product Readiness) ประกอบดวย 

3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน

การนําเทคโนโลยีท้ังท่ีองคกรมีอยูในปจจุบันและท่ีสามารถจัดหาเพ่ิมเติมไดเพ่ือมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใช แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพื่อมาใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑไดท้ังหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพื่อมาใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100  (>70% Already 

Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพื่อมาใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑไดเกินคร่ึงหนึ่งของท้ังหมด หรือมากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% 

Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพื่อมาใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development) 

3.2 ความพรอมดานกําลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 

ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ แบงการ

ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองท้ังหมดหรือรอยละ 100  

(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับท่ี 3: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา

ร อยละ 70 แต ไม ถึ งร อยละ 100  (>70% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 
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 ระดับท่ี 2: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองเกินคร่ึงหนึ่งของท้ังหมด หรือ

มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70  (>50% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับท่ี 1: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 

(≥50% is Uncontrollable) 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํานวน

ปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงท่ีจะ

สงผลใหการพัฒนาผลิตภัณฑตองมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว แบงการ

ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดบัที่ 4: การพัฒนาผลิตภัณฑไมมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 

 ระดับท่ี 3: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 1 ปจจัย (Small : High Risks = 

1) 

 ระดับที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 2 ปจจัย (Medium : High Risks 

= 2) 

 ระดับท่ี 1: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงอยางนอย 3 ปจจัย (High : High Risks 

≥ 3) 

 

 

4. ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ (Returns)  

4.1 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Assessment: NPV within 3 years) โดยพิจารณา

จากมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากนับจากเริ่มดําเนินการ

โครงการในเชิงพาณิชย หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 3 ป

กับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของโครงการ 

แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 600 ลานบาท (≥ 600 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 3: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 450 ลานบาท แตไมถึง 600 ลานบาท (450 - 600 

ลานบาท) 



63 

 

 ระดับท่ี 2: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตไมถึง 450 ลานบาท 

(300 - 450 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 1: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 150 ลานบาท แตไมถึง 300 ลานบาท 

(150 - 300 ลานบาท) 

4.2 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณา

จากคาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากเร่ิม

ดําเนินการในเชิงพาณิชย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 

3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับที่ 3: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 

3 ป นับจากเร่ิมดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 35 (≥ 

30%) 

 ระดับท่ี 2: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 

3 ป นับจากเร่ิมดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 30 (≥ 

25%) 

 ระดับท่ี 1: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 

3 ป นับจากเร่ิมดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 แตไมถึงรอยละ 25 (≥ 

20%) 

4.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรท่ีใชวิเคราะหในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมีความคุมคามากท่ีสุด ซึ่งเปนการวิเคราะหท่ี

ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social 

Benefit) กําหนดเปน 4 หัวขอตามประเภทของผลิตภัณฑ ไดแก  

4.3.1 ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชียาหลัก 

4.3.2 ผลิตภัณฑท่ีเปน First Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 

4.3.3 ผลิตภัณฑท่ีทดแทนการนําเขา 

4.3.4 ผลิตภัณฑท่ีอยูในแนวทางการใชยา  

ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 3 หัวขอ (3 ขอ) 
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 ระดับท่ี 3: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 3 หัวขอ (2 ขอ) 

 ระดับท่ี 2: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 1 หัวขอ โดยเปนหัวขอ 4.3.1 หรือ 4.3.2 เทานั้น (1 ขอ) 

 ระดับท่ี 1: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 1 หัวขอ โดยเปนหัวขอ 4.3.3 หรือ 4.3.4 เทานั้น (1 ขอ) 

สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอของ Gate-2 การประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ 

(Product Development) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3-3 : Gate-2 หลักเกณฑการประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Development 

Criteria) 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

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

น้ําหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic Fit)  15 

1.1 ความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับ

ยุทธศาสตรองคกร 

Corporate's  

New S-curve/ 

ยานโยบาย 

Long-term 

Potential Star 

Short-term 

Potential Star 
Question Mark 5 

1.2 ความสามารถในการนําไปตอ

ยอดกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

Advance product 

platform i.e. Nasal 

Spray, Modified 

Open 

Opportunities to 

many product, ≥3) 

Well 

Extended 

(Modified 

Product in 

related fields, 

Conventional 

product, BCS 

Class II,IV, 

New 

packaging) 

Extended 

(Conventional 

product, BCS 

Class I,III) 

Could not  

be 

Transferred 

5 

1.3 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร : 

4.3.1 ผลิตภัณฑท่ีอยูในบัญชียา

หลัก 

4.3.2 ผลิตภัณฑท่ีเปน First 

Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 

3 ขอ 2 ขอ 

1 ขอ  

(ขอ 4.3.1 หรือ 

4.3.2) 

1 ขอ  

(ขอ 4.3.3 หรือ 

4.3.4) 

5 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

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

น้ําหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

4.3.3 ผลิตภัณฑท่ีทดแทนการ

นําเขา 

4.3.4 ผลิตภัณฑท่ีอยูในแนว

ทางการใชยา 

2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Potential)  20 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ

ผลิตภัณฑ (Target Market 

Opportunity) 

≥ 500 ลานบาท 
(400-500  

ลานบาท) 

(300 - 400  

ลานบาท) 

< 300 ลานบาท 

or 

Unpredictable 

5 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน

ของผลิตภัณฑ (Competitive 

Advantages) 

Leader/Challenger 
Key Player 

(Top 5) 
Price Taker None 5 

2.3 ความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของ

ลูกคา (Customer 

Requirements) 

Value-added (New 

drug, New 

Combination) 

Solution  

(เหนือความ

คาดหวัง) i.e. 

Clinical Trial, 

International 

Std, คุณภาพ

ดีกวาผลิตภัณฑ

คูแขงใน

ทองตลาด 

Meet 

Customer 

Requirement 

100% 

(QFD) ie. 

Timing, 

Packaging 

Meet 

Standard 

100% 

(QFD) 

5 

2.4 โอกาสในการเกิดความเส่ียง

ท่ีสงผลกระทบตอผลิตภัณฑ 

(Risk Assessment) 

None to Least 
Small 

(High Risks = 1) 

Medium  

(High Risks = 2) 

High 

(High Risks ≥ 3) 
5 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Returns)   20 

3.1. ความสมเหตุสมผลของ

สมมติฐานทางการเงิน 

(Financial Assumption) 

Best Practice 

Assumption 

Realistic  

Assumption 

Good  

Assumption 

Poor  

Assumption 
4 

3.2. อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนภายใน (IRR) 

≥ Hurdle rate 

+15% 

≥ Hurdle rate 

+10% 
≥ Hurdle rate  ≥ %WACC 4 

3.3. มูลคาปจจุบันสุทธิของ

ผลิตภัณฑ (NPV within 3 

years) 

≥ 400 ลานบาท 
251-400 ลาน

บาท 

100-250 ลาน

บาท 
< 100 ลานบาท 4 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

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

น้ําหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

3.4. ระยะเวลาคืนทุนของ

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

3.5. อัตราความสามารถในการ

ทํากําไรข้ันตน (Gross Profit 

Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 4 

4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ (Technology Barrier)   15 

4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

ของผลิตภัณฑ (Technology 

Advantage) 

100% Already 

Exist and 

Acquirable 

>70% Already 

Exist and 

Acquirable 

>50% Already 

Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 

or under 

development 

10 

4.2 อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การนําเทคโนโลยีน้ีไปใชงาน 

(Operational Challenges) 

Technology never 

been proven at a 

lab scale 

 technology 

was 

proven at a  

pilot scale 

Technology 

was 

unproven  

at a pilot 

scale 

technology 

was  

proven at a 

commercial 

scale 

5 

5. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  20 

5.1 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with owned 

Capacity and 

Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 

Uncontrollabl

e 

4 

5.2. ศึกษาผลกระทบดาน

กฎหมาย ความปลอดภัย                      

ชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

(Compliance) 

Highly Compliance Compliance Legalized 
Safe to 

operate 
4 

5.3. มีบุคลากรท่ีมีทักษะและมี

ความพรอมดานการปฏิบัติการ

ของผลิตภัณฑ (Competency) 

Experts or 

Experience team 

Highly skilled 

team 
Skilled team Capable 4 

5.4. มีเครือขายและพันธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีพรอมใหความรวมมือใน

การดําเนินงาน (Partnership) 

Trusted Partners 

(with other 

Benefits) 

Good Partner 

(Good 

Evaluation) 

Partnership 

(Contracted) 

Business 

Contact 

(Agreement or 

MOU) 

4 

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

     100 
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1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Fit) ประกอบดวย 

1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑน้ี

ไมสามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: เปนผลิตภัณฑที่จะสรางมูลคาสูงและสนับสนุนการเติบโตขององคกรในอนาคตหรือ

เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมอบหมายใหพัฒนาตามนโยบายขององคกร (Corporate's New S-curve/

ผลิตภัณฑตามนโยบาย) 

 ระดับท่ี 3: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกร โดย

เปนการสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกรตอเนื่องมากกวา 5 ป (Long-term Potential Star) 

 ระดับท่ี 2: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกร โดย

เปนการสรางยอดขาย/มูลคาสูงใหแกองคกรตอเนื่องไมนอยกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป (Short-

term Potential Star) 

 ระดับท่ี 1: เปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการเติบโตต่ําและสรางยอดขายนอย หรือเปนผลิตภัณฑท่ี

ไมสามารถประเมินการเติบโตและยอดขายได (Question Mark) 

1.2 ความสามารถในการนําไปตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดถึงโอกาสในการตอ

ยอดเทคโนโลยีหรือองคความรูจากการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาข้ึนเปนหนึ่งในองคความรูหลักหรือผลิตภัณฑหลักขององคกร ที่นําไปใช

ตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได อยางนอย 3 ผลิตภัณฑในหลากหลายกลุม (Core Know-

how/product platform - Open Opportunities to many product, ≥3) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพื่อนําไปใชตอยอดกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ในกลุมผลิตภัณฑเดียวกันได 

(Well Extended - Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถนําไปปรับใชกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันได (Extended -

Adapted to similar Project) 

 ระดับที่ 1: ไมสามารถนําไปใชตอยอดกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ได (Could not be transferred) 

1.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรท่ีใชวิเคราะหในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมีความคุมคามากท่ีสุด ซึ่งเปนการวิเคราะหท่ี

ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social 

Benefit) กําหนดเปน 4 หัวขอตามประเภทของผลิตภัณฑ ไดแก  

4.3.1 ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชียาหลัก 

4.3.2 ผลิตภัณฑท่ีเปน First Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 

4.3.3 ผลิตภัณฑท่ีทดแทนการนําเขา 

4.3.4 ผลิตภัณฑท่ีอยูในแนวทางการใชยา  
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ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 3 หัวขอ (3 ขอ) 

 ระดับท่ี 3: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 3 หัวขอ (2 ขอ) 

 ระดับท่ี 2: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอยางนอย 1 หัวขอ โดยเปนหัวขอ 4.3.1 หรือ 4.3.2 เทานั้น (1 ขอ) 

 ระดับท่ี 1: ความคุมคาหรือประโยชนของผลิตภัณฑท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม (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

ของตลาดเปาหมายของผลิตภัณฑ (Target Market Size) ที่เปนประมาณการในรูปของตัวเงิน แบงการ

ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 500 ลานบาท (≥ 500 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 400 ลานบาท แตนอยกวา 500 

ลานบาท [400 - 500 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตนอยกวา 400 

ลานบาท [300 - 400 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 300 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ

ได (< 300 ลานบาท or Unpredictable) 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขันของผลิตภัณฑ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ

สรางรายไดของโครงการเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ 

ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดเปนผูนําอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ                

คูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Leader/Challenger) 

 ระดับท่ี 3: เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดเปนผูนํา 5 อันดับแรกในตลาด เม่ือเปรียบเทียบ

กับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Key Player - Top 5) 

 ระดับที่ 2: เปนผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางความแตกตางในตลาด สามารถเปนผูนําดานราคา 

(สามารถกําหนดราคาท่ีต่ําสุดหรือคุมคาสุด) ในตลาด หรือเปนผู นําในดานคุณภาพ เมื่อ

เปรียบเทียบกับคู เทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (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 

 ระดับท่ี 4: ผลิตภัณฑท่ีพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบหรือวิธีการใหม สามารถสรางความแตกตางท่ีสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกลูกคาเหนือกวาความคาดหวังได (Value creator) 

 ระดับท่ี 3: ผลิตภัณฑท่ีพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาท่ี

เหนือกวาความคาดหวังได (Value-added) 

 ระดับท่ี 2: ผลิตภัณฑท่ีพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาที่คาดหวังและแกปญหาเพ่ิมเติมใหแกลูกคาได (Solution) 

 ระดับที่ 1: ผลิตภัณฑและบริการของโครงที่พัฒนาขึ้นการเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาที่คาดหวังได (Meet Requirement) 

2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํานวน

ปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงท่ีจะ

สงผลใหการพัฒนาผลิตภัณฑตองมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว แบงการ

ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: การพัฒนาผลิตภัณฑไมมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 

 ระดับท่ี 3: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 1 ปจจัย (Small : High Risks = 

1) 

 ระดับที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงจํานวน 2 ปจจัย (Medium : High Risks 

= 2) 

 ระดับท่ี 1: การพัฒนาผลิตภัณฑมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงอยางนอย 3 ปจจัย (High : High Risks 

≥ 3) 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Returns)   

3.1 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทางการเงิน (Financial Assumption) โดยพิจารณาจากความ

สมเหตุสมผลของปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของผลิตภัณฑ 

ไดแก การสรางรายได คาใชจาย ตนทุน และเงินลงทุน แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของ

ผลิตภัณฑ มีความสมเหตุสมผลสูงในทุกปจจัย (Best Practice Assumption) 

 ระดับที่ 3 ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ท่ีนํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของ

ผลิตภัณฑ มีความสมเหตุสมผลสูงเปนสวนใหญ (Realistic Assumption) 

 ระดับที่ 2: ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของ

ผลิตภัณฑ มีความสมเหตุสมผลเปนสวนใหญ แมวาจะมีบางปจจัยที่ตองปรับปรุง (Good 

Assumption) 
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 ระดับที่ 1: ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของ

ผลิตภัณฑที่สวนใหญยงัขาดความสมเหตุสมผลและตองปรับปรุง (Poor Assumption) 

3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน (IRR) โดยพิจารณาจากการคํานวณหาอัตราคิดลดท่ีมีผลทําให

มูลคาปจจุบันของเงินสดที่ไดรับในอนาคต เทากับ เงินลงทุนท่ีจายในปจจุบัน นั่นคือ มูลคาปจจุบันของเงินสด

รับเทากับมลูคาปจจุบันของเงินสดจาย เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําท่ียอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุน

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ (Hurdle Rate) ที่มาจากอัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of 

Capital) ในการพัฒนาผลิตภัณฑบวกกับอัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสียงทีเพ่ิมขึ้น (Risk Premium) ท่ี

สามารถประเมินในเชิงปริมาณได แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การ

ประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (IRR) สูงกวาอัตรา

ผลตอบแทนขั้นตํ่าท่ียอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ (Hurdle Rate) ไมนอย

กวารอยละ 15 ≥ Hurdle rate +15%) 

 ระดับท่ี 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (IRR) สูงกวาอัตรา

ผลตอบแทนขั้นตํ่าท่ียอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Hurdle Rate) ไม

นอยกวารอยละ 10 แตไมถึงรอยละ 15 (≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับท่ี 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (IRR) ไมนอยกวา

อัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าท่ียอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Hurdle 

Rate) แตไมถึงรอยละ 10 (≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับท่ี 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ (IRR) ไมนอยกวา

อัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของโครงการ แตไมเกิน

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ยอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Hurdle Rate) 

(≥ %WACC) 

3.3 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Assessment: NPV within 3 years) โดยพิจารณา

จากมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากนับจากเริ่มดําเนินการ

โครงการในเชิงพาณิชย หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 3 ป

กับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของโครงการ 

แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 600 ลานบาท (≥ 600 ลานบาท) 
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 ระดับท่ี 3: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 450 ลานบาท แตไมถึง 600 ลานบาท (450 - 600 

ลานบาท) 

 ระดับท่ี 2: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตไมถึง 450 ลานบาท 

(300 - 450 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 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) ท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตที่จะมีมูลคาเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ

พอดี แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกท่ี 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Payback Period) ไมเกิน 3 ป (≥ 3 ป) 

 ระดับท่ี 3: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ (Payback Period) มากกวา 3 ป แตไม

เกิน 5 ป (3-5 ป) 

 ระดับท่ี 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 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณา

จากคาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากเร่ิม

ดําเนินการในเชิงพาณิชย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 

3 ป นับจากเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับท่ี 3: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 

3 ป นับจากเร่ิมดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 35 (≥ 

30%) 

 ระดับท่ี 2: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 

3 ป นับจากเร่ิมดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 30 (≥ 

25%) 



72 

 

 ระดับท่ี 1: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 

3 ป นับจากเร่ิมดําเนินการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 แตไมถึงรอยละ 25 (≥ 

20%) 

4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ (Technology Barrier) ประกอบดวย 

4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน

การนําเทคโนโลยีท้ังท่ีองคกรมีอยูในปจจุบันและท่ีสามารถจัดหาเพ่ิมเติมไดเพ่ือมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใช แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพื่อมาใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑไดท้ังหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพื่อมาใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100  (>70% Already 

Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพื่อมาใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑไดเกินคร่ึงหนึ่งของท้ังหมด หรือมากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% 

Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพื่อมาใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development) 

4.2 การคุมครองเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ (Technology Protection) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดในการ

นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีใชสามารถดําเนินการใหมีการคุมครองหรือปองกัน

โดยสิทธิบัตรไดหรือไม แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑนี้สามารถดําเนินการใหมีการ

คุมครองปองกันอยางครบถวนสมบูรณ อภ. สามารถดําเนินการไดแตเพียงผูเดียว (Protected) 

 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่มีการนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑนี้สามารถดําเนินการใหมีการ

คุมครองปองกันโดยสิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์ไว (Patent/Copyright) 

 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่มีการนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑนี้สามารถดําเนินการใหมีการ

คุมครองโดยการขึน้ทะเบียนไว (Registration) 

 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีท่ีมีการนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑนี้อยูระหวางการยื่นขอความ

คุมครองหรือปองกันโดยสิทธิบัตร (Preparation) 

4.3 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีนี้ไปใชงาน (Operational Challenges) โดยพิจารณาจาก

ความเปนไปไดหรือความพรอมในการนําผลิตภัณฑท่ีกําลังพัฒนาไปใชงานทั้งในขั้นตอนการนํารอง (Pilot) และ

ขั้นตอนที่ดําเนินการในเชิงพาณิชย (Commercial) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับท่ี 4: เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมา

กอนในขั้นตอนของการดําเนินการในเชิงพาณิชย (Technology was proven at a commercial 

scale) 

 ระดับท่ี 3: เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมา

กอนในขั้นตอนการนํารอง (Technology was proven at a pilot scale) 

 ระดับท่ี 2: เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑไมเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงาน

มากอนแมในขั้นตอนการนํารอง แตเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมากอนในขั้นตอน

ของการทดลอง (Technology was unproven at a pilot scale) 

 ระดับท่ี 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 ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองท้ังหมดหรือรอยละ 100  

(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับท่ี 3: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา

ร อยละ 70 แต ไม ถึ งร อยละ 100  (>70% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับท่ี 2: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองเกินคร่ึงหนึ่งของท้ังหมด หรือ

มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70  (>50% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับท่ี 1: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 

(≥50% is Uncontrollable) 

5.2 ศึกษาผลกระทบดานกฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Compliance) โดยพิจารณา

จากความพรอมของการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ 

ที่อาจเก่ียวของ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับที่ 4: สามารถดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือ

ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางสมบูรณครบถวน โดยมีบางประเด็นดําเนินการไดสูงกวาท่ี

กําหนดและสรางคุณคาใหแกองคกร (Highly Compliance) 

 ระดับที่ 3: สามารถดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือ

ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางสมบูรณครบถวน (Compliance) 

 ระดับท่ี 2: ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามขอกฎหมาย และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อยาง

สมบูรณครบถวน (Legalized) 

 ระดับที่ 1: ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ ท่ี

เก่ียวของ ไดแมวาจะยังไมครบถวน แตสามารถเริ่มปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑบางสวนไดอยาง

ปลอดภัย (Safe to operate) 

5.3 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพรอมดานการปฏิบัติการของผลิตภัณฑ (Competency) โดยพิจารณาจาก 

ความเชี่ยวชาญและทักษะท่ีจําเปนของคณะทํางานการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: มีผูเชี่ยวชาญอยางนอย 1 คน ในแตละดานท่ีจําเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ (Experts 

or Experience team) 

 ระดับท่ี 3: มีคณะทํางานที่มีทักษะที่จําเปนครอบคลุมครบทุกดาน แมวาจะมีจํานวนผูเช่ียวชาญ

ไมครบทุกดานที่จําเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ (Highly skilled team) 

 ระดับท่ี 2: มีคณะทํางานท่ีมีทักษะท่ีจําเปนครอบคลุมครบทุกดาน แมวาจะไมมีผูเชี่ยวชาญในแต

ละดานที่จําเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ (Skilled team) 

 ระดับที่ 1: มีคณะทํางานที่มีความสามารถและมีประสบการณจากการพัฒนาผลิตภัณฑใน

ลักษณะอ่ืน แมวาจะไมมีคณะทํางานท่ีมีทักษะที่จําเปนโดยตรงและผูเชี่ยวชาญในแตละดานท่ี

จําเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีถูกประเมิน (Capable) 

5.4 มีเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจท่ีพรอมใหความรวมมือในการดําเนินงาน (Partnership) โดยพิจารณา

จากการดําเนินการอยางเปนระบบในการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และพันธมิตรเพ่ือสราง

ประโยชนจากการดําเนินงานรวมกัน แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ โดย

เครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรท่ีรวมดําเนินการสามารถสรางประโยชนเพิ่มเติมใน

ดานอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑที่พัฒนาได ไดแก การถายทอดองคความรู ภาพลักษณท่ีดีของ

ผลิตภัณฑ คาใชจายท่ีลดลงใหแกองคกร (Trusted Partners - with other Benefits) 
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 ระดับท่ี 3: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ (Good 

Partner - Good Evaluation) 

 ระดับท่ี 2: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ โดยมีสัญญาท่ีเปนขอตกลงในการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน (Good Partner - 

Good Evaluation) (Partnership - Contracted) 

 ระดับท่ี 1: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ โดยมีขอตกลงหรือบันทึกความเขาใจใชเปนขอตกลงในการดําเนินงานรวมกัน 

(Business Contact - Agreement or MOU) 
 

4.2 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
 

กระบวนการ : กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสราง

นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 

หนวยงาน : คณะทํางานมุงเนนการจัดการความรู

และนวัตกรรม ทุกหนวยงานขององคการเภสัช

กรรม 

ขอกําหนดของกระบวนการ : 

1. นวัตกรรมตองเกิดจากความคิดสรางสรรค (Creativity) 

2. นวัตกรรมตองสรางคุณคาใหม (Value) 

3. นวัตกรรมตองมีความใหม (Newness) 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : จํานวนความคิดสรางสรรค 

(Prototype) ท่ีนําไปสูการสรางนวัตกรรม

กระบวนการ (Process Innovation) และ

นําไปใชงานจริงได ในแตละป 

 

SIPOC MODEL 

 

Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผูบริหาร

ระดับสูง 

(DD) 

2. 

คณะทํางาน

มุงเนนการ

จัดการความรู

และนวัตกรรม 

3. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สนับสนุนการ

1. วิสัยทัศน/

ยุทธศาสตร

องคกร 

2. นโยบาย

จาก

คณะกรรมการ

องคการเภสัช

กรรม/

ผูบริหาร

ระดับสูง 

3. ความ

ตองการของ              

1. หนวยงานดําเนินการวิเคราะหผล

การดําเนินงานของหนวยงานในหวงโซ

อุปทานและกระบวนการขององคกร 

(Supply Chain and Process 

Analysis) ในชวงเดือนแรกของแตละ

ปงบประมาณ เพื่อใชเปนขอมูล

ประกอบในการพิจารณาในการ

คัดเลือกกิจกรรมการปรับปรุง

นวัตกรรมกระบวนการประจําป โดยมี

เกณฑในการประเมินการวิเคราะห

และคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ 

(Analysis and Screening) ดังน้ี 

ตาม

แผนการ 

ดําเนินการ 

ประจําป 

 

1. นวัตกรรม

กระบวนการ

ท่ีมีการ

นําไปใชใน

การ

ดําเนินงาน

จริง 

2. มาตรฐาน

ของ

กระบวนการ

ทํางานจาก

การปรับปรุง

กระบวนการ 

1. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

2. ผูบริหาร 

พนักงานและ

ลูกจาง 
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วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

ผูมีสวนไดสวน

เสียและลูกคา 

4. หลักเกณฑ

การประเมิน

นวัตกรรม

กระบวนการ 

(Process 

Evaluation) 

1.1 ประเมินความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร 

(Strategic Fit) คิดเปนนํ้าหนักรวม

รอยละ 30 

1.2 ประเมินระดับความพรอมของการ

ดําเนินการ (Readiness) คิดเปน

นํ้าหนักรวมรอยละ 30 โดยพิจารณา  

 ความพรอมดานเทคโนโลยีและ

ความสามารถในการดําเนินการ 

(Technology and 

Competency Advantage) 

(นํ้าหนักรอยละ 30) 

1.3 ประเมินผลตอบแทน (Returns) 

คิดเปนนํ้าหนักรวม                  รอย

ละ 40 โดยพิจารณา 

 การประเมินผลตอบแทนท่ี

คาดหวังจากการปรับปรุงหรือ

พัฒนานวัตกรรม (Financial 

Returns) (นํ้าหนักรอยละ 40) 

3. กระบวนการท่ีไดคะแนนประเมินไม

นอยกวารอยละ 70 ใหดําเนินการ

ปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 

(Improvement or Innovation) 

โดยมีระยะเวลาดําเนินการในเดือนท่ี 

2 ถึงเดือนท่ี 11 ของปงบประมาณ 

และมีรายละเอียดหัวขอในการ

ประเมินผลการปรับปรุง ดังน้ี  

3.1 ดําเนินการกําหนดหัวขอปญหา 

(Problem Identification) นํ้าหนัก

รวมรอยละ 10 โดยมีเกณฑในการ

ประเมินคะแนนดังนี้ 

1. เหตุผลในการกําหนดหัวขอและ

ผลกระทบจากการปรับปรุงท่ีมีตอ

หนวยงานยังไมมากพอ 
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2. แสดงถึงเหตุผลในการกําหนด

หัวขอท่ีชัดเจน สอดคลองกับ

ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม 

3. มีการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค 

และขอบเขตในการดําเนินการ

กิจกรรมท่ีชัดเจน 

4. หัวขอการปรับปรุงท่ีกําหนด 

สามารถสรางผลกระทบสูงตอการ

ปรับปรุงหรือสรางมูลคาเพิ่มใน

การดําเนินงานของหนวยงาน 

3.2 การสํารวจสภาพปจจุบันและ

ต้ังเปาหมาย (Observation and 

Target Setting) คิดเปนนํ้าหนักรวม

รอยละ 10 โดยมีเกณฑในการประเมิน

คะแนนดังน้ี 

1. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพ

ปจจุบันหรือสภาพแวดลอมไดไม

ตรงกับหัวขอปญหา 

2. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพ

ปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของ

หัวขอปญหาได แมจะยังไมครบ

ทุกดาน 

3. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพ

ปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของ

หัวขอปญหาไดอยางครบถวนและ

ชัดเจน มีการกําหนดตัวชี้วัดท้ังท่ี

สาเหตุ (Leading Indicator) และ

ผลลัพธ (Lagging Indicator) 

4. “SMART” Target 

(เฉพาะเจาะจง วัดผลได สามารถ

บรรลุผล สอดคลองกับความ

ตองการขององคกร และเหมาะสม

กับชวงเวลาท่ีกําหนด) และมีการ

กําหนดตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ 
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3.3 การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนา

นวัตกรรม (Improvement or 

Innovation Plan) คิดเปนนํ้าหนัก

รวมรอยละ 10 โดยมีเกณฑในการ

ประเมินคะแนนดังนี้ 

1. รายละเอียดตางๆ ของแผนงานยัง

ไมชัดเจน 

2. แสดงถึงชวงเวลาในการดําเนินการ

แตละกิจกรรมอยางครบถวน 

3. แสดงถึงแผนและผลการ

ดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของแตละ

กิจกรรม 

4. อธิบายถึงสาเหตุและการปรับแก

แผน ในกรณีท่ีการดําเนินการไม

เปนไปตามแผนท่ีวางไวขอ

ไดเปรียบในการแขงขันของ

ผลิตภัณฑ  

3.4 การวิเคราะหสาเหตุ (Cause 

Analysis) คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 

20 โดยมีเกณฑในการประเมินคะแนน

ดังน้ี 

1. ไมแสดงถึงความสอดคลองของ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ

แยกแยะขอมูลเพ่ือการวิเคราะห 

และการจัดลําดับความสําคัญใน

การปรับปรุง/พัฒนา 

2. แสดงถึงความสอดคลองของ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การ

แยกแยะขอมูลเพ่ือการวิเคราะห 

และการจัดลําดับความสําคัญใน

การปรับปรุง/พัฒนา แมวาจะยัง

ไมครบถวน 

3. แสดงถึงความสอดคลองของ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การ

แยกแยะขอมูลเพ่ือการวิเคราะห 

และการจัดลําดับความสําคัญใน
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การปรับปรุง/พัฒนาไดอยาง

ครบถวน 

4. สามารถนําผลการวิเคราะหมา

จัดลําดับความสําคัญในการ

ปรับปรุง/พัฒนาไดอยางชัดเจน 

ตรงประเด็น และมีขอมูลรองรับท่ี

นาเช่ือถือ 

3.5 การกําหนดมาตรการปรับปรุง/

พัฒนา (Solution Implement) คิด

เปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดยมี

เกณฑในการประเมินคะแนนดังน้ี 

1. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/

พัฒนาท่ียังไมชัดเจน 

2. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/

พัฒนาท่ีสอดคลองกับสาเหตุท่ีได

วิเคราะหไว 

3. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนา

ท่ีครบถวน และเปนไปไดในการ

นําไปดําเนินการ 

4. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนา

ท่ีโดดเดน สามารถสรางความ

ม่ันใจในโอกาสของการประสบ

ผลสําเร็จ 

3.6 การติดตามและประเมินผล 

(Results Measure) คิดเปนนํ้าหนัก

รวมรอยละ 10 โดยมีเกณฑในการ

ประเมินคะแนนดังนี้ 

1. ไมแสดงถึงการนํามาตรการ

ปรับปรุง/พัฒนาไปใชและติดตาม

ผล 

2. แสดงถึงการดําเนินการและ

รายงานผล แตดวยระยะเวลาท่ีส้ัน

เกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับ

แนวทางของมาตรการปรับปรุง/

พัฒนา 
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3. แสดงถึงการดําเนินการและ

รายงานผล ดวยระยะเวลาท่ี

เหมาะสม และมีการประเมินผล

เมื่อส้ินสุดการดําเนินการ 

4. มีการกําหนดวิธีการติดตามและจุด

ตรวจสอบ (Check Points) ท่ี

ครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 

3.7 การทําใหเปนมาตรฐาน 

(Standardization) คิดเปนนํ้าหนัก

รวมรอยละ 20 โดยมีเกณฑในการ

ประเมินคะแนนดังนี้ 

1. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทาง

ปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จไปจัดทํา

เปนมาตรฐาน แมจะยังไมชัดเจน 

2. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทาง

ปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จไปจัดทํา

เปนมาตรฐานท่ีชัดเจน 

3. แสดงถึงแนวทางในการติดตาม

ประเมินผล (Monitoring) และ

ระบบขอมูล (Information 

System) ที่เก่ียวของกับมาตรฐาน

ท่ีจัดทํา 

4. แสดงถึงความตอเน่ืองของการ

ดําเนินกิจกรรม เชน แผนการ

ขยายผล แนวทางในการนํา

มาตรการที่ประสบผลสําเร็จไปตอ

ยอดหรือสรางมูลคาเพ่ิม 

หมายเหตุ: 

1. การใหคะแนนแบบสะสม คือตอง

ผานหลักเกณฑในระดับกอนหนาอยาง

สมบูรณจึงจะเร่ิมพิจารณาคะแนนใน

หลักเกณฑระดับถัดไป 

2. นํ้าหนักของคะแนนในแตละขอ (% 

Weight) อาจมีการปรับใหเหมาะสม

กับนโยบายขององคกรในแตละป แต
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สําหรับการดําเนินกิจกรรมในชวง

เร่ิมตน ควรใหนํ้าหนักกับหัวขอท่ี (4) 

การวิเคราะหสาเหตุ (Cause 

Analysis) หัวขอท่ี (5) การกําหนด

มาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution 

Implement) และหัวขอท่ี (7) การทํา

ใหเปนมาตรฐาน (Standardization) 

เปนหลัก 

5. ดําเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือ

พัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall 

Evaluation) ในเดือนสุดทายของ

ปงบประมาณ ตามหัวขอที่กําหนดเปน

เปาหมายท่ีสําคัญขององคกร ไดแก 

5.1 ผลการปรับปรุงดานคุณภาพ 

(Quality Improvement) เชน 

ปริมาณของเสียท่ีลดลง อัตราผลผลิต

ท่ีเพ่ิมข้ึน 

5.2 ตนทุนท่ีลดลง (Cost Reduction) 

5.3 กําลังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

(Capacity Utilization) 

5.4 การสงมอบสินคาและบริการท่ีตรง

ตอเวลามากขึ้น (On-time Delivery 

Performance) 

5.5 การลดระยะเวลาการดําเนินงาน 

หรือวัสดุคงคลังท่ีลดลง (Inventory 

Management/ Shortening Lead-

time) 

5.6 ความพึงพอใจของลูกคาท้ังภายใน

และภายนอกท่ีสูงขึ้น (Customer 

Satisfaction) 

5. นําเสนอผลการปรับปรุง

คณะทํางานมุงเนนการจัดการความรู

และนวัตกรรมเพื่อทราบและพิจารณา 

6. นําเสนอผลการประเมินโครงการแก

คณะกรรมการบริหารกองทุน

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
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นวัตกรรม เพื่อพิจารณาพิจารณา

ตัดสินการใหรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจ

ในการดําเนินการอยางตอเน่ือง 

กระบวนการประเมินนวัตกรรมกระบวนการ (Process Evaluation) มีวัตถุประสงคเพื่อการ

ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการเดิมโดยการปรับวิธีการปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิธีการใหมๆ ที่ยังไมเคย

มีใชมากอนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมกระบวนการมาใชจะชวยใหการทํางานน้ันมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 

รูปที่ 3-12 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 

 

 
 

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

 
 

นวัตกรรมกระบวนการท่ีเสนอเพื่อการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินที่ดําเนินการเปนรอบใน

แตละป โดยเริ่มจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานหวงโซอุปทานและกระบวนการขององคกร (Supply 

Chain and Process Analysis) มาใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการปรับปรุง

นวัตกรรมกระบวนการประจําป ในขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหและคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Analysis 

and Screening) ในชวงเวลาเดือนแรกของทุกป โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากน้ันจึงนําไป

ดําเนินการขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation) ในชวง

เวลาเดือนที่ 2 ถึงเดือนท่ี 11 ของทุกป โดยกิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานท่ีดีควรไดคะแนนประเมินไมนอยกวา

รอยละ 70 สุดทาย นําผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเปนผลลัพธในภาพรวมในขั้นตอนท่ี 3 

การดําเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation) ในชวงเวลาเดือน

ที่ 12 ของทุกป 

โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑประเมินแตละขอของขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหและคัดเลือก

นวัตกรรมกระบวนการ (Analysis and Screening) ดังน้ี 
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ตารางที่ 3-4 : ขั้นตอนท่ี 1 หลักเกณฑการคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Process Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

4 3 2 1 Process 

Screening 

(% 

น้ําหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร (Strategic Fit)  30 

1.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

เปาหมายขององคกร (Strategic Fit) 

Strategic 

Direction & 

Corporate 

KPI 

Alignment 

Another 

Function 

Alignment 

Functional 

KPI 

Alignment 

Department 

KPI 

Alignment 

30 

2. ระดับความพรอมของการดําเนินการ (Readiness)   30 

2.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีและ

ความสามารถในการดําเนินการ 

(Technology and Competency 

Advantage) 

100% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

>70% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

>50% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

≥50% in 

early or 

under 

development 

30 

3. ผลตอบแทน (Returns)   40 

3.1 การประเมินผลตอบแทนท่ีคาดหวัง

จากการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 

(Financial Returns) 

สามารถ 

วิเคราะหผลได

โดยตรง            

≥ 10 ลานบาท 

สามารถ

วิเคราะหผล 

ไดโดยตรง    

< 10 ลานบาท 

สามารถ

วิเคราะหผล 

ไดโดยออม 

ไมสามารถ

วิเคราะหหา

ผลได 

40 

     100 

 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร (Strategic Fit) ประกอบดวย 

1.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร (Strategic Fit) โดยพิจารณาจากความสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกรที่กําหนด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: เปนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและสงผลตอตัวชี้วัด

ระดับขององคกร (Strategic Direction and Corporate KPI Alignment) 

 ระดับที่ 3: เปนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่สงผลตอตัวชี้วัดระดับฝายของเจาภาพโครงการ/

กิจกรรมเอง และยังสงผลตอตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของฝายอ่ืนอีกอยางนอย 1 ฝาย (Another 

Function Alignment) 

 ระดับที่ 2: เปนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่สงผลตอตัวช้ีวัดระดับฝาย (Functional KPI 

Alignment) 
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 ระดับที่  1: เปนโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงท่ีสงผลตอตัวชี้ วัดระดับกองหรือแผนก 

(Department KPI Alignment) 

2. ระดับความพรอมของการดําเนินการ (Readiness) ประกอบดวย 

2.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีและความสามารถในการดําเนินการ (Technology and Competency 

Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีและความสามารถในการดําเนินการท่ีมีอยู

ในปจจุบันและท่ีสามารถจัดหาเพ่ิมเติมไดเพ่ือมาใชภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง เทียบกับจํานวน

เทคโนโลยีและความสามารถในการดําเนินการทั้งหมดที่ตองใชภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง แบงการ

ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช

ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and 

Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช

ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 

100  (>70% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช

ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงไดเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกวารอยละ 50 แตไม

ถึงรอยละ 70 (>50% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช

ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or 

under development) 

3. ผลตอบแทน (Returns) ประกอบดวย 

3.1 การประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังจากการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Financial Returns) โดย

พิจารณาจากความเปนไปไดในการวิเคราะหหาผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง 

แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: สามารถวิเคราะหผลผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได

โดยตรง โดยมีมูลคามากกวาหรือเทากับ 10 ลานบาท (สามารถวิเคราะหผลไดโดยตรง ≥ 10 ลาน

บาท) 

 ระดับท่ี 3: สามารถวิเคราะหผลผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได

โดยตรง โดยมีมูลคานอยกวา 10 ลานบาท (สามารถวิเคราะหผลไดโดยตรง < 10 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 2: สามารถวิเคราะหผลผลตอบแทนจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงในรูปตัวเงินได

โดยออม (สามารถวิเคราะหผลไดโดยออม) 
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 ระดับที่ 1: ไมสามารถวิเคราะหผลผลตอบแทนจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงในรูปตัวเงินได 

(ไมสามารถวิเคราะหหาผลได) 

 

สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 

(Improvement or Innovation) มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3-5 : ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation 

Criteria) 
 

ลําดับ

ที ่

หลักเกณฑ คะแนน 

(% น้ําหนัก) 

1 การกําหนดหัวขอปญหา (Problem Identification) 

1. เหตุผลในการกําหนดหัวขอและผลกระทบจากการปรับปรุงท่ีมีตอหนวยงานยังไมมากพอ 

2. แสดงถึงเหตุผลในการกําหนดหัวขอท่ีชัดเจน สอดคลองกับชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม 

3. มีการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค และขอบเขตในการดําเนินการกิจกรรมท่ีชัดเจน 

4. หัวขอการปรับปรุงท่ีกําหนด สามารถสรางผลกระทบสูงตอการปรับปรุงหรือสรางมูลคาเพิ่ม

ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

10% 

2 การสํารวจสภาพปจจุบันและต้ังเปาหมาย (Observation and Target Setting) 

1. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันหรือสภาพแวดลอมไดไมตรงกับหัวขอปญหา 

2. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของหัวขอปญหาได แมจะยังไมครบ

ทุกดาน 

3. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของหัวขอปญหาไดอยางครบถวน

และชัดเจน มีการกําหนดตัวช้ีวัดท้ังท่ีสาเหตุ (Leading Indicator) และผลลัพธ (Lagging 

Indicator) 

4. “SMART” Target (เฉพาะเจาะจง วัดผลได สามารถบรรลุผล สอดคลองกับความตองการ

ขององคกร และเหมาะสมกับชวงเวลาท่ีกําหนด) และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

10% 

3 การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation Plan) 

1. รายละเอียดตางๆ ของแผนงานยังไมชัดเจน 

2. แสดงถึงชวงเวลาในการดําเนินการแตละกิจกรรมอยางครบถวน 

3. แสดงถึงแผนและผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของแตละกิจกรรม 

4. อธิบายถึงสาเหตุและการปรับแกแผน ในกรณีท่ีการดําเนินการไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

10% 

4 การวิเคราะหสาเหตุ (Cause Analysis) 

1. ไมแสดงถึงความสอดคลองของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การแยกแยะขอมูลเพ่ือการ

วิเคราะห และการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง/พัฒนา 

20% 
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ลําดับ

ที ่

หลักเกณฑ คะแนน 

(% น้ําหนัก) 

2. แสดงถึงความสอดคลองของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การแยกแยะขอมูลเพื่อการวิเคราะห 

และการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง/พัฒนา แมวาจะยังไมครบถวน 

3. แสดงถึงความสอดคลองของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การแยกแยะขอมูลเพื่อการวิเคราะห 

และการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง/พัฒนา ไดอยางครบถวน 

4. สามารถนําผลการวิเคราะหมาจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง/พัฒนาไดอยางชัดเจน 

ตรงประเด็น และมีขอมูลรองรับท่ีนาเชื่อถือ 

5 การกําหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution Implement) 

1. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาท่ียังไมชัดเจน 

2. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาท่ีสอดคลองกับสาเหตุท่ีไดวิเคราะหไว 

3. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาท่ีครบถวน และเปนไปไดในการนําไปดําเนินการ 

4. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาท่ีโดดเดน สามารถสรางความม่ันใจในโอกาสของการ

ประสบผลสําเร็จ 

20% 

6 การติดตามและประเมินผล (Results Measure) 

1. ไมแสดงถึงการนํามาตรการปรับปรุง/พัฒนาไปใชและติดตามผล 

2. แสดงถึงการดําเนินการและรายงานผล แตดวยระยะเวลาท่ีสั้นเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับ

แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนา 

3. แสดงถึงการดําเนินการและรายงานผล ดวยระยะเวลาท่ีเหมาะสม และมีการประเมินผลเมื่อ

ส้ินสุดการดําเนินการ 

4. มีการกําหนดวิธีการติดตามและจุดตรวจสอบ (Check Points) ท่ีครอบคลุมท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 

10% 

7 การทําใหเปนมาตรฐาน (Standardization) 

1. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทางปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จไปจัดทําเปนมาตรฐาน แมจะยัง

ไมชัดเจน 

2. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทางปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จไปจัดทําเปนมาตรฐานท่ีชัดเจน 

3. แสดงถึงแนวทางในการติดตามประเมินผล (Monitoring) และระบบขอมูล (Information 

System) ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ีจัดทํา 

4. แสดงถึงความตอเน่ืองของการดําเนินกิจกรรม เชน แผนการขยายผล แนวทางในการนํา

มาตรการท่ีประสบผลสําเร็จไปตอยอดหรือสรางมูลคาเพิ่ม 

20% 

  100% 

 

หมายเหตุ  

1. การใหคะแนนแบบสะสม โดยตองผานหลักเกณฑในระดับกอนหนาอยางสมบูรณจึงจะเร่ิมพิจารณาคะแนน

ในหลักเกณฑระดับถัดไป 
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2. น้ําหนักของคะแนนในแตละขอ (% Weight) อาจมีการปรับใหเหมาะสมกับนโยบายขององคกรในแตละป 

แตสําหรับการดําเนินกิจกรรมในชวงเร่ิมตน ควรใหน้ําหนักกับหัวขอที่ 4 การวิเคราะหสาเหตุ (Cause 

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

ใหเปนมาตรฐาน (Standardization) เปนหลัก 

 

สุดทายเปนการนําผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเปนผลลัพธในภาพรวมขององคกร 

ในขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation) 

ตามหัวขอที่กําหนดเปนเปาหมายที่สําคัญขององคกร ไดแก 

 ผลการปรับปรุงดานคุณภาพ (Quality Improvement) เชน ปริมาณของเสียที่ลดลง อัตรา

ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  

 ตนทุนท่ีลดลง (Cost Reduction) 

 กําลังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน (Capacity Utilization) 

 การสงมอบสินคาและบริการท่ีตรงตอเวลามากขึ้น (On-time Delivery Performance) 

 การลดระยะเวลาการดําเนินงาน หรือวัสดุคงคลังที่ลดลง ( Inventory Management/ 

Shortening Lead-time) 

 ความพึงพอใจของลูกคาทั้งภายในและภายนอกท่ีสูงขึ้น (Customer Satisfaction) 

เปนตน 

 

4.3 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 
 

กระบวนการ : กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสราง

นวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 

หนวยงาน : คณะทํางานมุงเนนการจัดการความรู

และนวัตกรรม                               ทุก

หนวยงานขององคการเภสัชกรรม 

ขอกําหนดของกระบวนการ : 

1. นวัตกรรมตองเกิดจากความคิดสรางสรรค (Creativity) 

2. นวัตกรรมตองสรางคุณคาใหม (Value) 

3. นวัตกรรมตองมีความใหม (Newness) 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : จํานวนความคิดสรางสรรค 

(Prototype) ท่ีนําไปสูการสรางนวัตกรรมธุรกิจ 

(Business Innovation) ได 

 

SIPOC MODEL 

 

Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผูบริหาร

ระดับสูง 

(DD) 

1. วิสัยทัศน/

ยุทธศาสตร

องคกร 

1. รวบรวมขอเสนอนวัตกรรมธุรกิจ 

(Business Innovation) ท่ีเกิดจาก

ความคิดสรางสรรค 

ตาม

แผนการ 

ดําเนินการ 

นวัตกรรมธุรกิจ

ท่ีผานเกณฑ

ประเมินและ

1. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน
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Supplier Input Process Time Output Customer 

2. 

คณะทํางาน

มุงเนนการ

จัดการความรู

และนวัตกรรม 

3. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

2. นโยบาย

จาก

คณะกรรมการ

องคการเภสัช

กรรม/

ผูบริหาร

ระดับสูง 

3. ความ

ตองการของ               

ผูมีสวนไดสวน

เสียและลูกคา 

4. หลักเกณฑ

การประเมิน

โครงการ

นวัตกรรม

ธุรกิจ 

(Business 

Evaluation) 

2. ดําเนินการจัดเตรียมขอมูล

การศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการเบ้ืองตนเพื่อนํามาใช

ประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1 

ของเกณฑการคัดเลือกโครงการ

นวัตกรรมธุรกิจ (Business 

Screening) ซ่ึงมีหัวขอการประเมิน

ดังน้ี  

2.1 ความสอดคลองดานยุทธศาสตร

ของโครงการ (Strategic Fit) คิดเปน

นํ้าหนักรวมรอยละ 40 โดยพิจารณา 

 ความสอดคลองของวัตถุประสงค

ของโครงการกับยุทธศาสตร

องคกร(นํ้าหนักรอยละ 20) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร 

(Economic Assessment) 

(นํ้าหนักรอยละ 20) 

2.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ

โครงการ (Business Opportunity) 

คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดย

พิจารณา  

 มูลคาตลาดเปาหมายของ

โครงการ (Target Market 

Opportunity) (นํ้าหนักรอยละ 

20) 

2.3 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ

โครงการ (Technology 

Advantage) คิดเปนนํ้าหนักรวมรอย

ละ 20 โดยพิจารณา 

 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ

โครงการ (Technology 

Advantage) (น้ําหนักรอยละ 

20) 

2.4 ความสามารถในการนําโครงการ

ไปปฏิบัติ (Execution Capability) 

ประจําป 

 

สามารถนําไป

พัฒนาโครงการ

นํารอง (Pilot) 

และดําเนินการ

ในเชิงพาณิชย 

(Commercial) 

ตอไป 

สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

2. ผูบริหาร 

พนักงานและ

ลูกจาง 

2. ผูมีสวนได

สวนเสียและ

ลูกคา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดย

พิจารณา 

 ความพรอมดานกําลังการผลิต

และทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources) 

(นํ้าหนักรอยละ 20) 

โดยโครงการท่ีผานการประเมินเพื่อ

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) ซ่ึงมีหัวขอการประเมิน

ดังน้ี 

4.1 ความสอดคลองดานยุทธศาสตร

ของโครงการ (Strategic Fit) คิดเปน

นํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดยพิจารณา 

 ความสอดคลองของวัตถุประสงค

ของโครงการกับยุทธศาสตร

องคกร(นํ้าหนักรอยละ 12) 

 ความสามารถในการนําไปตอ

ยอดกับโครงการอ่ืนๆ (นํ้าหนัก

รอยละ 8) 

4.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ

โครงการ (Business Opportunity) 

คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดย

พิจารณา  

 มูลคาตลาดเปาหมายของ

โครงการ (Target Market 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

Opportunity) (นํ้าหนักรอยละ 

10) 

 ขอไดเปรียบในการแขงขันของ

โครงการ (Competitive 

Advantages) (น้ําหนักรอยละ 

10) 

4.3 ระดับความพรอมของโครงการ 

(Project Readiness) คิดเปน

นํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดยพิจารณา 

 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ

โครงการ (Technology 

Advantage) (น้ําหนักรอยละ 8) 

 ความพรอมดานกําลังการผลิต

และทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources) 

(นํ้าหนักรอยละ 6) 

 โอกาสในการเกิดความเส่ียงท่ี

สงผลกระทบตอโครงการ (Risk 

Assessment) (นํ้าหนักรอยละ 

6) 

4.4 ผลตอบแทนของโครงการ 

(Returns) คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 

40 โดยพิจารณา 

 ผลตอบแทนทางการเงินของ

โครงการ (Financial 

Assessment) : NPV within 5 

years (นํ้าหนักรอยละ 15) 

 ผลตอบแทนทางการเงินของ

โครงการ (Financial 

Assessment) : Gross Profit 

Margin (นํ้าหนักรอยละ 15) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร 

(Economic Assessment) 

(นํ้าหนักรอยละ 10) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

โดยโครงการท่ีผานการประเมินเพื่อ

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

ประเมินดังน้ี 

6.1 ความสอดคลองดานยุทธศาสตร

ของโครงการ (Strategic Fit) คิดเปน

นํ้าหนักรวมรอยละ 15 โดยพิจารณา 

 ความสอดคลองของวัตถุประสงค

ของโครงการกับยุทธศาสตร

องคกร (Strategy Alignment) 

นํ้าหนักรอยละ 5) 

 ความสามารถในการนําไปตอ

ยอดกับโครงการอ่ืนๆ 

(Opportunity to Apply) 

นํ้าหนักรอยละ 5) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร 

(Economic Returns) น้ําหนัก

รอยละ 5) 

6.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ

โครงการ (Business Opportunity) 

คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดย

พิจารณา  

 มูลคาตลาดเปาหมายของ

โครงการ (Target Market 

Opportunity) (นํ้าหนักรอยละ 

5) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

 ขอไดเปรียบในการแขงขันของ

โครงการ (Competitive 

Advantages) (น้ําหนักรอยละ 

5) 

 ความสามารถในการตอบสนอง

ความตองการของลูกคา 

(Customer Requirements) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 

 โอกาสในการเกิดความเส่ียงท่ี

สงผลกระทบตอโครงการ (Risk 

Assessment) (นํ้าหนักรอยละ 

5) 

6.3 ผลตอบแทนทางการเงินของ

โครงการ (Financial Returns) คดิ

เปนนํ้าหนักรวมรอยละ 25 โดย

พิจารณา 

 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน

ทางการเงิน (Financial 

Assumption) (นํ้าหนักรอยละ 

4) 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ภายใน (IRR) (นํ้าหนัก  รอยละ 

4) 

 มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ 

(NPV within 5 years) (นํ้าหนัก

รอยละ 6) 

 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

(Payback Period) (นํ้าหนักรอย

ละ 6) 

 อัตราความสามารถในการทํา

กําไรข้ันตน (Gross Profit 

Margin) (นํ้าหนักรอยละ 5) 

6.4 ระดับความพรอมดานเทคโนโลยี

และสิทธิบัตรของโครงการ 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

(Technology Barrier) คิดเปน

นํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดยพิจารณา 

 ความพรอมดานเทคโนโลยีของ

โครงการ (Technology 

Advantage) (น้ําหนักรอยละ 5) 

 การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีใน

ตลาดหรือคูแขง (Technology 

Benchmark) (นํ้าหนักรอยละ 5) 

 การคุมครองเทคโนโลยีของ

โครงการ (Technology 

Protection) (นํ้าหนักรอยละ 5) 

 อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํา

เทคโนโลยีน้ีไปใชงาน 

(Operational Challenges) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 

6.5 ความสามารถในการนําโครงการ

ไปปฏิบัติ (Execution Capability) 

คิดเปนนํ้าหนักรวมรอยละ 20 โดย

พิจารณา 

 ความพรอมดานกําลังการผลิต

และทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 

 ศึกษาผลกระทบดานกฎหมาย 

ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอม (Compliance) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 

 มีบุคลากรท่ีมีทักษะและมีความ

พรอมดานการปฏิบัติการของ

โครงการ (Competency) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 

 มีเครือขายและพันธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีพรอมใหความรวมมือใน

การดําเนินงาน (Partnership) 

(นํ้าหนักรอยละ 5) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

โดยโครงการท่ีผานการประเมินเพื่อ

จะไปวิเคราะหใน Gate-3 จะตองได

คะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จึงจะ

ถือวาผานหลักเกณฑการประเมิน

โครงการเพื่อนําไปดําเนินการตอใน

ข้ันตอนของการนํารอง (Pilot) และ

ดําเนินการในเชิงพาณิชย 

(Commercial) ตอไป 

7. นําเสนอผลการประเมินโครงการ

แกคณะกรรมการบริหารกองทุน

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

โครงการท่ีจะใชประโยชน 

8. นําเสนอคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

9. กําหนดแผนงานและดําเนิน

โครงการ 

10. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

กระบวนการประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Evaluation) มีวัตถุประสงคในการประเมิน

ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร โอกาสทางการตลาด ความพรอมดานตางๆ ในการดําเนินงาน

โครงการ และความเปนไปไดของผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือสรางความมั่นใจวาผลสําเร็จของโครงการจะ

เปนไปตามท่ีองคกรคาดหวัง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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รูปที่ 3-14 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 
 

 
 

จากขั้นตอนการดําเนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจใน 3 ระยะจาก 

Gate-1 ถึง Gate-3 ดังรูป 

 

รูปท่ี 3-15 : กระบวนการและหลักเกณฑประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Evaluation) ใน 3 

ระยะ 
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โครงการนวัตกรรมธุรกิจที่เสนอเพ่ือการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินโดยเร่ิมจากการ

จัดเตรียมขอมูลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเบื้องตนเพื่อนํามาใชประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1 

การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 เพื่อ

นําไปจัดทําขอบเขตดําเนินงานโครงการและนํามาประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-2 การกําหนดขอบเขต

ดําเนินงานโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากน้ันจึง

นําไปดําเนินการพัฒนาโครงการและนํามาประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-3 การพัฒนาโครงการนวัตกรรม

ธุรกิจ (Business Development) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 อีกคร้ัง จึงจะถือวาผานหลักเกณฑ

การประเมินโครงการเพื่อนําไปดําเนินการตอในขั้นตอนของการนํารอง (Pilot) และดําเนินการในเชิงพาณิชย 

(Commercial) ตอไป 

โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑประเมินแตละขอของ Gate-1 การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ 

(Business Screening) ดังน้ี 
 

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

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) Gate-1 

Screening 

(% 

น้ําหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)  40 

1.1 ความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของโครงการกับ

ยุทธศาสตรองคกร 

Corporate's  

New S-curve 

Strategic 

Objective 

Alignment 

Strategic 

Direction 

Alignment 

Strategy 

Alignment 
20 

1.2 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร (Economic 

Assessment) 

High and 

Continue 
High Medium Low 20 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity)  20 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ

โครงการ (Target Market 

Opportunity) 

≥ 1,000 ลาน

บาท 

[500 - 1,000 

ลานบาท) 

[200 - 500 

ลานบาท) 

< 200 ลานบาท 

or 

Unpredictable 

20 

3. ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) 20 

3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

ของโครงการ (Technology 

Advantage) 

100% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

>70% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

>50% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

≥50% in early 

or under 

development 

20 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) Gate-1 

Screening 

(% 

น้ําหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

4. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  20 

4.1 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with 

owned 

Capacity and 

Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 

Uncontrollable 
20 

     100 

 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit) ประกอบดวย 

1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม

สามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: เปนโครงการท่ีจะสรางมูลคาสูงและสนับสนุนการเติบโตขององคกรในอนาคต 

(Corporate's New S-curve) 

 ระดับที่ 3: เปนโครงการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร (Strategic 

Objective Alignment) 

 ระดับ ท่ี  2: เปนโครงการที่ สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Direction 

Alignment) 

 ระดับที่ 1: เปนโครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธขององคกร (Strategy Alignment) 

1.2 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรท่ีใชวิเคราะหในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมีความคุมคามากท่ีสุด ซึ่งเปนการวิเคราะหท่ี

ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของโครงการท่ีมีตอสังคม (Social Benefit) และตนทุนของโครงการที่มี

ตอสังคม (Social Cost) ไดแก การทดแทนการนําเขายาแลเวชภัณฑของประเทศ การลดคาใชจายดาน

สาธารณสุขของประเทศ เปนตน ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 100 ลาน

บาท และมีผลอยางตอเนื่องในระยะเวลา 5 ปแรกของโครงการ (High and Continue) 

 ระดับท่ี 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 50 ลาน

บาท แตไมถึง 100 ลานบาท (High) 
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 ระดับท่ี 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) ท่ีเปนประมาณการในรูปของตัวเงิน แบงการประเมิน

ออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 1,000 ลานบาท (≥ 1,000 ลานบาท) 

 ระดับที่ 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 500 ลานบาท แตนอยกวา 1,000 

ลานบาท [500 - 1,000 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตนอยกวา 500 

ลานบาท [200 - 500 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 200 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ

ได (< 200 ลานบาท or Unpredictable) 

3. ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) ประกอบดวย 

3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน

การนําเทคโนโลยีทั้งที่องคกรมีอยูในปจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใชงานอยู และที่สามารถจัดหาเพิ่มเติมได

เพื่อมาใชภายในโครงการ เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใชภายในโครงการ แบงการประเมินออกเปน 

4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100  (>70% Already Exist 

and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% 

Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development) 

 

 



100 

 

4. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบดวย 

4.1 ความพรอมดานกําลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 

ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ใชภายในโครงการ แบงการประเมิน

ออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองทั้งหมดหรือรอยละ 100  

(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา

ร อยละ  70 แต ไม ถึ ง ร อยล ะ  100 (>70% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหน่ึงของท้ังหมด หรือ

มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการท่ีเปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 

(≥50% is Uncontrollable) 

 

สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอของ Gate-2 การกําหนดขอบเขตดําเนินงานโครงการ

นวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3-7 : Gate-2 หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) Gate-1 

Screening 

(% 

น้ําหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)  20 

1.1 ความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของโครงการกับ

ยุทธศาสตรองคกร 

Corporate's  

New S-curve 

Strategic 

Objective 

Alignment 

Strategic 

Direction 

Alignment 

Strategy 

Alignment 
12 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) Gate-1 

Screening 

(% 

น้ําหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

1.2 ความสามารถในการนําไป

ตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ 

Core Know-

how 

(Open 

Opportunities 

to many 

projects, ≥3) 

Well 

Extended 

(Modified to 

Project in 

related 

fields) 

Extended 

(Adapted to 

similar 

Project) 

Could not be 

Transferred 
8 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity)  20 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ

โครงการ (Target Market 

Opportunity) 

≥ 1,000  

ลานบาท 

[500 - 1,000 

ลานบาท) 

[200 - 500 

ลานบาท) 

< 200 ลานบาท 

or 

Unpredictable 

10 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน

ของโครงการ (Competitive 

Advantages) 

Leader 
Key Player 

(Top 3) 
Price Taker None 10 

3. ระดับความพรอมของโครงการ (Project Readiness)   20 

3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

ของโครงการ (Technology 

Advantage) 

100% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

>70% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

>50% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

≥50% in early 

or under 

development 

8 

3.2 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with 

owned 

Capacity and 

Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 

Uncontrollable 
6 

3.3 โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอ

โครงการ (Risk Assessment) 

None to 

Least 

Small 

(High Risks = 

1) 

Medium  

(High Risks = 

2) 

High 

(High Risks ≥ 3) 
6 

4. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)    40 

4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของ

ผลิตภัณฑ (NPV within 5 

years) 

≥ 500  

ลานบาท 

≥ 300  

ลานบาท 

≥ 200  

ลานบาท 
≥ 100 ลานบาท 15 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) Gate-1 

Screening 

(% 

น้ําหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

4.2 อัตราความสามารถในการ

ทํากําไรข้ันตน (Gross Profit 

Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 15 

4.3 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร (Economic 

Assessment) 

High and 

Continue 
High Medium Low 10 

     100 

 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit) ประกอบดวย 

1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม

สามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: เปนโครงการท่ีจะสรางมูลคาสูงและสนับสนุนการเติบโตขององคกรในอนาคต 

(Corporate's New S-curve) 

 ระดับที่ 3: เปนโครงการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร (Strategic 

Objective Alignment) 

 ระดับ ท่ี  2: เปนโครงการที่ สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Direction 

Alignment) 

 ระดับที่ 1: เปนโครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธขององคกร (Strategy Alignment) 

1.2 ความสามารถในการนําไปตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดถึงโอกาสในการตอ

ยอดเทคโนโลยีหรือองคความรูจากการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาขึ้นเปนหนึ่งในองคความรูหลักขององคกร ท่ีนําไปใชตอยอดกับ

โครงการอ่ืนๆ อยางนอยอีก 3 โครงการในหลากหลายดาน (Core Know-how - Open 

Opportunities to many projects, ≥3 projects) 

 ระดับท่ี 3: สามารถพัฒนาเพ่ือนําไปใชตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ ในดานเดียวกันได (Well 

Extended (Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถนําไปปรับใชกับโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันได (Extended -

Adapted to similar Project) 

 ระดับที่ 1: ไมสามารถนําไปใชตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ 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) ท่ีเปนประมาณการในรูปของตัวเงิน แบงการประเมิน

ออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 1,000 ลานบาท (≥ 1,000 ลานบาท) 

 ระดับที่ 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 500 ลานบาท แตนอยกวา 1,000 

ลานบาท [500 - 1,000 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตนอยกวา 500 

ลานบาท [200 - 500 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 200 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ

ได (< 200 ลานบาท or Unpredictable) 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขันของผลิตภัณฑ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ

สรางรายไดของผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ 

ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ผลิตภัณฑสามารถสรางรายไดเปนผูนําอันดับ 1 ในตลาด เม่ือเปรียบเทียบกับคูเทียบ 

และ/หรือคูแขงในตลาด (Leader) 

 ระดับท่ี 3: ผลิตภัณฑสามารถสรางรายไดเปนผูนํา 3 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู

เทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Key Player - Top 3) 

 ระดับท่ี 2: ผลิตภัณฑสามารถเปนผูนําดานราคา (สามารถกําหนดราคาท่ีต่ําสุดหรือคุมคาสุด) ใน

ตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Price Taker) 

 ระดับที่ 1: ไมสามารถประเมินได (None) 

 

 

3. ระดับความพรอมของโครงการ (Project Readiness) ประกอบดวย 

3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน

การนําเทคโนโลยีทั้งที่องคกรมีอยูในปจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใชงานอยู และที่สามารถจัดหาเพิ่มเติมได

เพื่อมาใชภายในโครงการ เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใชภายในโครงการ แบงการประเมินออกเปน 

4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 
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 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100  (>70% Already Exist 

and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% 

Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development) 

3.2 ความพรอมดานกําลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 

ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญที่ใชภายในโครงการ แบงการประเมิน

ออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองทั้งหมดหรือรอยละ 100  

(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา

ร อยละ 70 แต ไม ถึ งร อยละ 100  (>70% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหน่ึงของท้ังหมด หรือ

มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70  (>50% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการท่ีเปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 

(≥50% is Uncontrollable) 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํานวน

ปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงท่ีจะ

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 ปนับจากนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการ

ในเชิงพาณิชย หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ปของ

โครงการกับเงินลงทุนเร่ิมแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของ

โครงการ แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกท่ี 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis)  แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 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 นับจากเริ่ม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตไมถึง 500 ลานบาท (≥ 

300 ลานบาท) 

 ระดับที่ 2: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 นับจากเริ่ม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตไมถึง 300 ลานบาท (≥ 

200 ลานบาท) 

 ระดับที่ 1: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 นับจากเริ่ม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 100 ลานบาท แตไมถึง 200 ลานบาท (≥ 

100 ลานบาท) 

4.2 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก

คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 5 ปนับจากเร่ิม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 

ปนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับที่ 3: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 

ปนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 

35 (≥ 30%) 

 ระดับที่ 2: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 

ปนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 

30 (≥ 25%) 
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 ระดับที่ 1: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 

ปนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 แตไมถึงรอยละ 

25 (≥ 20%) 

4.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรท่ีใชวิเคราะหในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมีความคุมคามากท่ีสุด ซึ่งเปนการวิเคราะหท่ี

ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของโครงการท่ีมีตอสังคม (Social Benefit) และตนทุนของโครงการที่มี

ตอสังคม (Social Cost) ไดแก การทดแทนการนําเขายาแลเวชภัณฑของประเทศ การลดคาใชจายดาน

สาธารณสุขของประเทศ เปนตน ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 100 ลาน

บาท และมีผลอยางตอเนื่องในระยะเวลา 5 ปแรกของโครงการ (High and Continue) 

 ระดับท่ี 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 50 ลาน

บาท แตไมถึง 100 ลานบาท (High) 

 ระดับท่ี 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 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3-8: Gate-3 หลักเกณฑการพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Development Criteria) 

 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) Gate-3 

Before 

Commercial 

(% นํ้าหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)  15 

1.1 ความสอดคลอง

ของวัตถุประสงคของ

โครงการกับ

ยุทธศาสตรองคกร 

(Strategy 

Alignment) 

Corporate's  

New S-curve 

Strategic 

Objective 

Alignment 

Strategic 

Direction 

Alignment 

Strategy 

Alignment 
5 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) Gate-3 

Before 

Commercial 

(% นํ้าหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

1.2 ความสามารถใน

การนําไปตอยอดกับ

โครงการอ่ืนๆ 

(Opportunity to 

Apply) 

Core Know-

how 

(Open 

Opportunities 

to many 

projects, ≥3) 

Well Extended 

(Modified to 

Project in 

related fields) 

Extended 

(Adapted to 

similar 

Project) 

Could not  

be Transferred 
5 

1.3 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร 

(Economic Returns) 

High and 

Continue 
High Medium Low 5 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Potential)  20 

2.1 มูลคาตลาด

เปาหมายของโครงการ 

(Target Market 

Opportunity) 

≥ 1,000  

ลานบาท 

[500 - 1,000  

ลานบาท) 

[200 - 500 

ลานบาท) 

< 200 ลานบาท 

or 

Unpredictable 

5 

2.2 ขอไดเปรียบใน

การแขงขันของ

โครงการ 

(Competitive 

Advantages) 

Leader 
Key Player  

(Top 3) 
Price Taker None 5 

2.3 ความสามารถใน

การตอบสนองความ

ตองการของลูกคา 

(Customer 

Requirements) 

Value creator Value-added Solution 
Meet 

Requirement 
5 

2.4 โอกาสในการเกิด

ความเสี่ยงท่ีสงผล

กระทบตอโครงการ 

(Risk Assessment) 

None to 

Least 

Small 

(High Risks ≥ 1) 

Medium  

(High Risks ≥ 

2) 

High 

(High Risks ≥ 3) 
5 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)   25 

3.1. ความ

สมเหตุสมผลของ

สมมติฐานทางการเงิน 

Best Practice 

Assumption 

Realistic  

Assumption 

Good  

Assumption 

Poor  

Assumption 
4 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) Gate-3 

Before 

Commercial 

(% นํ้าหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

(Financial 

Assumption) 

3.2. อัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนภายใน 

(IRR) 

≥ Hurdle rate 

+15% 

≥ Hurdle rate 

+10% 
≥ Hurdle rate  ≥ %WACC 4 

3.3. มูลคาปจจุบัน

สุทธิของโครงการ 

(NPV within 5 

years) 

>500  

ลานบาท 
>100 ลานบาท >10 ลานบาท <10 ลานบาท 6 

3.4. ระยะเวลาคืนทุน

ของโครงการ 

(Payback Period) 

<3 ป 3-5 ป 5-8 ป >8 ป 6 

3.5. อัตรา

ความสามารถในการ

ทํากําไรข้ันตน (Gross 

Profit Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 5 

4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier)   20 

4.1 ความพรอมดาน

เทคโนโลยีของ

โครงการ 

(Technology 

Advantage) 

100% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

>70% Already 

Exist and 

Acquirable 

>50% 

Already Exist 

and 

Acquirable 

≥50% in early 

or under 

development 

5 

4.2 การเปรียบเทียบ

กับเทคโนโลยีในตลาด

หรือคูแขง 

(Technology 

Benchmark) 

No potential 

competitive 

technologies 

Potential 

competitive 

technologies in 

early 

development 

Some 

competitive 

technologies 

Many 

competitive 

technologies 

and mostly 

better 

5 

4.3 การคุมครอง

เทคโนโลยีของ

โครงการ 

(Technology 

Protection) 

Protected Patent/Copyright Registration Preparation 5 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) Gate-3 

Before 

Commercial 

(% นํ้าหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

4.4 อุปสรรคท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการนํา

เทคโนโลยีน้ีไปใชงาน 

(Operational 

Challenges) 

Technology 

was  

proven at a 

commercial 

scale  

 Technology was 

unproven  

at a pilot scale  

Technology 

was 

proven at a  

pilot scale 

Technology 

never 

been proven 

at  

a lab scale 

5 

5. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  20 

5.1 ความพรอมดาน

กําลังการผลิตและ

ทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and 

Resources)  

100% with 

owned 

Capacity and 

Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 

Uncontrollable 
4 

5.2. ศึกษาผลกระทบ

ดานกฎหมาย ความ

ปลอดภัย ชีวอนามัย 

และส่ิงแวดลอม 

(Compliance) 

Highly 

Compliance 
Compliance Legalized 

Safe to 

operate 
4 

5.3. มีบุคลากรท่ีมี

ทักษะและมีความ

พรอมดานการ

ปฏิบัติการของ

โครงการ 

(Competency) 

Experts or 

Experience 

team 

Highly skilled 

team 
Skilled team Capable 4 

5.4. มีเครือขายและ

พันธมิตรทางธุรกิจท่ี

พรอมใหความรวมมือ

ในการดําเนินงาน 

(Partnership) 

Trusted 

Partners 

(with other 

Benefits) 

Good Partner 

(Good 

Evaluation) 

Partnership 

(Contracted) 

Business 

Contact 

(Agreement or 

MOU) 

5 

     100 
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1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit) ประกอบดวย 

1.1 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของโครงการกับยุทธศาสตรองคกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอองคกรอยางสูงถาโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม

สามารถพัฒนาไดตามเปาหมาย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: เปนโครงการท่ีจะสรางมูลคาสูงและสนับสนุนการเติบโตขององคกรในอนาคต 

(Corporate's New S-curve) 

 ระดับที่ 3: เปนโครงการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร (Strategic 

Objective Alignment) 

 ระดับ ท่ี  2: เปนโครงการที่ สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Direction 

Alignment) 

 ระดับที่ 1: เปนโครงการท่ีสอดคลองกับกลยุทธขององคกร (Strategy Alignment) 

1.2 ความสามารถในการนําไปตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดถึงโอกาสในการตอ

ยอดเทคโนโลยีหรือองคความรูจากการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาขึ้นเปนหนึ่งในองคความรูหลักขององคกร ท่ีนําไปใชตอยอดกับ

โครงการอ่ืนๆ อยางนอยอีก 3 โครงการในหลากหลายดาน (Core Know-how - Open 

Opportunities to many projects, ≥3 projects) 

 ระดับท่ี 3: สามารถพัฒนาเพ่ือนําไปใชตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ ในดานเดียวกันได (Well 

Extended (Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถนําไปปรับใชกับโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันได (Extended -

Adapted to similar Project) 

 ระดับที่ 1: ไมสามารถนําไปใชตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ ได (Could not be transferred) 

1.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรท่ีใชวิเคราะหในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมีความคุมคามากท่ีสุด ซึ่งเปนการวิเคราะหท่ี

ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของโครงการท่ีมีตอสังคม (Social Benefit) และตนทุนของโครงการที่มี

ตอสังคม (Social Cost) ไดแก การทดแทนการนําเขายาแลเวชภัณฑของประเทศ การลดคาใชจายดาน

สาธารณสุขของประเทศ เปนตน ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 100 ลาน

บาท และมีผลอยางตอเนื่องในระยะเวลา 5 ปแรกของโครงการ (High and Continue) 

 ระดับท่ี 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Returns) มากกวาหรือเทากับ 50 ลาน

บาท แตไมถึง 100 ลานบาท (High) 

 ระดับท่ี 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) ท่ีเปนประมาณการในรูปของตัวเงิน แบงการประเมิน

ออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายไมนอยกวา 1,000 ลานบาท (≥ 1,000 ลานบาท) 

 ระดับที่ 3: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 500 ลานบาท แตนอยกวา 1,000 

ลานบาท [500 - 1,000 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 2: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายมากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตนอยกวา 500 

ลานบาท [200 - 500 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 1: มูลคาขนาดของตลาดเปาหมายนอยกวา 200 ลานบาท หรือไมสามารถประมาณการ

ได (< 200 ลานบาท or Unpredictable) 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขันของโครงการ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ

สรางรายไดของโครงการเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ 

ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: โครงการสามารถสรางรายไดเปนผูนําอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ 

และ/หรือคูแขงในตลาด (Leader) 

 ระดับที่ 3: โครงการสามารถสรางรายไดเปนผูนํา 3 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ                  

คูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Key Player - Top 3) 

 ระดับท่ี 2: โครงการสามารถเปนผูนําดานราคา (สามารถกําหนดราคาที่ต่ําสุดหรือคุมคาสุด) ใน

ตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ และ/หรือคูแขงในตลาด (Price Taker) 

 ระดับที่ 1: ไมสามารถประเมินได (None) 

2.3 ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา (Customer Requirements) โดยพิจารณาจาก

ความสามารถของผลิตภัณฑและบริการของโครงการในการตอบสนองความตองการของลูกคา แบงการ

ประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ผลิตภัณฑและบริการของโครงการเปนรูปแบบหรือวิธีการใหม สามารถสรางความ

แตกตางท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหแกลูกคาเหนือกวาความคาดหวังได (Value creator) 

 ระดับท่ี 3: ผลิตภัณฑและบริการของโครงการเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกลูกคาที่เหนือกวาความคาดหวังได (Value-added) 

 ระดับท่ี 2: ผลิตภัณฑและบริการของโครงการเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาที่คาดหวังและแกปญหาเพิ่มเติมใหแกลูกคาได (Solution) 



112 

 

 ระดับท่ี 1: ผลิตภัณฑและบริการของโครงการเปนรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาที่คาดหวังได (Meet Requirement) 

2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํานวน

ปจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงท่ีจะ

สงใหโครงการตองมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว แบงการประเมินออกเปน 4 

ระดับ ดังน้ี 

 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 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทางการเงิน (Financial Assumption) โดยพิจารณาจากความ

สมเหตุสมผลของปจจัยของสมมติฐานตางๆ ท่ีนํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ไดแก การ

สรางรายไดจากแตละดาน คาใชจาย ตนทุน และเงินลงทุนของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ 

ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ท่ีนํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ มีความ

สมเหตุสมผลสูงในทุกปจจัย (Best Practice Assumption) 

 ระดับท่ี 3 ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ มีความ

สมเหตุสมผลสูงเปนสวนใหญ (Realistic Assumption) 

 ระดับที่ 2: ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ท่ีนํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ มีความ

สมเหตุสมผลเปนสวนใหญ แมวาจะมีบางปจจัยท่ีตองปรับปรุง (Good Assumption) 

 ระดับท่ี 1: ปจจัยของสมมติฐานตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการที่สวน

ใหญยังขาดความสมเหตุสมผลและตองปรับปรุง (Poor Assumption) 

3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน (IRR) โดยพิจารณาจากการคํานวณหาอัตราคิดลดท่ีมีผลทําให

มูลคาปจจุบันของเงินสดที่ไดรับในอนาคต เทากับ เงินลงทุนท่ีจายในปจจุบัน นั่นคือ มูลคาปจจุบันของเงินสด

รับเทากับมูลคาปจจุบันของเงินสดจาย เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําท่ียอมรับไดเพ่ือตัดสินใจลงทุน

ในโครงการ (Hurdle Rate) ท่ีมาจากอัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) 

ของโครงการบวกกับอัตราผลตอบแทนท่ีชดเชยความเสียงทีเพ่ิมข้ึน (Risk Premium) ที่สามารถประเมินในเชิง

ปริมาณได แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกท่ี 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis)  แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับท่ี 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) สูงกวาอัตราผลตอบแทน

ขั้นต่ําท่ียอมรับไดเพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) ไมนอยกวารอยละ 15 ≥ 

Hurdle rate +15%) 

 ระดับท่ี 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) สูงกวาอัตราผลตอบแทน

ขั้นตํ่าท่ียอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) ไมนอยกวารอยละ 10 แตไมถึง

รอยละ 15 (≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับท่ี 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) ไมนอยกวาอัตรา

ผลตอบแทนขั้นตํ่าท่ียอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) แตไมถึงรอยละ 10 

(≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับท่ี 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) ไมนอยกวาอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของโครงการ แตไมเกินอัตรา

ผลตอบแทนขั้นต่ําท่ียอมรับไดเพื่อตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) (≥ %WACC) 

3.3 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: NPV within 5 years) โดยพิจารณาจาก

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปนับจากนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการ

ในเชิงพาณิชย หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ปของ

โครงการกับเงินลงทุนเร่ิมแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการหรือตนทุนของตนทุน (Cost of Capital) ของ

โครงการ แสดงรายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกท่ี 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 500 ลานบาท (≥ 500 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 3: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 300 ลานบาท แตไมถึง 500 ลานบาท (≥ 

300 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 2: มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากเริ่ม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับ 200 ลานบาท แตไมถึง 300 ลานบาท (≥ 

200 ลานบาท) 

 ระดับท่ี 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) ท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตท่ีจะมีมูลคาเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการพอดี แสดง
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รายละเอียดและตัวอยางการคํานวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) ไมเกิน 3 ป (≥ 3 ป) 

 ระดับท่ี 3: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกวา 3 ป แตไมเกิน 5 ป (3-5 

ป) 

 ระดับท่ี 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

คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 5 ปนับจากเร่ิม

ดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 

ปนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับที่ 3: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 

ปนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 แตไมถึงรอยละ 

35 (≥ 30%) 

 ระดับที่ 2: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 

ปนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 

30 (≥ 25%) 

 ระดับที่ 1: คาเฉลี่ยอัตรากําไรขั้นตนของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 

ปนับจากเร่ิมดําเนินการโครงการในเชิงพาณิชย มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 แตไมถึงรอยละ 

25 (≥ 20%) 

4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier) ประกอบดวย 

4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดใน

การนําเทคโนโลยีทั้งที่องคกรมีอยูในปจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใชงานอยู และที่สามารถจัดหาเพิ่มเติมได

เพื่อมาใชภายในโครงการ เทียบกับจํานวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ตองใชภายในโครงการ แบงการประเมินออกเปน 

4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดเปนสวนใหญ หรือมากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 100  (>70% Already Exist 

and Acquirable) 
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 ระดับที่ 2: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% 

Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เปนเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูในปจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพ่ือมาใชภายใน

โครงการไดบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 (≥50% in early or under development) 

4.2 การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในตลาดหรือคูแขง (Technology Benchmark) โดยพิจารณาจากการ

เปรียบเทียบขอดีของเทคโนโลยีท่ีกําลังพัฒนาในโครงการกับเทคโนโลยีท่ีมีในตลาดหรือที่กําลังถูกพัฒนาโดย

คูแขง แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: ไมมีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันในตลาดหรือที่กําลังถูกพัฒนาโดยคูแขง (No 

potential competitive technologies) 

 ระดับท่ี 3: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันในตลาดท่ีกําลังถูกพัฒนาในขั้นตอนเร่ิมตนโดยคูแขง 

(Potential competitive technologies in early development) 

 ระดับที่ 2: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันอยูบางในตลาดที่เปนของคูแขง (Some competitive 

technologies) 

 ระดับที่  1: มี เทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันจํานวนมากในตลาดท่ีเปนของคูแขง (Many 

competitive technologies and mostly better) 

4.3 การคุมครองเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Protection) โดยพิจารณาจากความเปนไปไดในการ

นําเทคโนโลยีท่ีกําลังพัฒนาไปใชในเชิงพาณิชย โดยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถดําเนินการให

มีการคุมครองหรือปองกันโดยสิทธิบัตรไดหรือไม แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการน้ีสามารถดําเนินการใหมีการคุมครองปองกัน

อยางครบถวนสมบูรณ อภ. สามารถดําเนินการไดแตเพียงผูเดียว (Protected) 

 ระดับท่ี 3: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถดําเนินการใหมีการคุมครองปองกันโดย

สิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์ไว (Patent/Copyright) 

 ระดับท่ี 2: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถดําเนินการใหมีการคุมครองโดยการขึ้น

ทะเบียนไว (Registration) 

 ระดับท่ี 1: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้อยูระหวางการยื่นขอความคุมครองหรือปองกัน

โดยสิทธิบัตร (Preparation) 

4.4 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีนี้ไปใชงาน (Operational Challenges) โดยพิจารณาจาก

ความเปนไปไดหรือความพรอมในการนําเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาในโครงการไปใชงานทั้งในขั้นตอนการนํารอง 

(Pilot) และขั้นตอนท่ีดําเนินการในเชิงพาณิชย (Commercial) แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับท่ี 4: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้เคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมา

กอนในขั้นตอนของการดําเนินการในเชิงพาณิชย (technology was proven at a commercial 

scale) 

 ระดับท่ี 3: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้เคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมา

กอนในขั้นตอนการนํารอง (Technology was proven at a pilot scale) 

 ระดับท่ี 2: เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาในโครงการน้ีไมเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงาน

มากอนแมในขั้นตอนการนํารอง แตเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงานมากอนในขั้นตอน

ของการทดลอง (Technology was unproven at a pilot scale) 

 ระดับท่ี 1: เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาในโครงการน้ีไมเคยมีการพิสูจนความเปนไปไดในการใชงาน

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 ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองทั้งหมดหรือรอยละ 100  

(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา

ร อยละ 70 แต ไม ถึ งร อยละ 100  (>70% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหน่ึงของทั้งหมด หรือ

มากกวารอยละ 50 แตไมถึงรอยละ 70 (>50% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการท่ีเปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 50 

(≥50% is Uncontrollable) 

5.2 ศึกษาผลกระทบดานกฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Compliance) โดยพิจารณา

จากความพรอมของการดําเนินการโครงการใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ ท่ีอาจ

เกี่ยวของ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับที่ 4: สามารถดําเนินการโครงการใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ไดอยางสมบูรณครบถวน โดยมีบางประเด็นดําเนินการไดสูงกวาท่ีกําหนดและสราง

คุณคาใหแกโครงการ (Highly Compliance) 

 ระดับที่ 3: สามารถดําเนินการโครงการใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ไดอยางสมบูรณครบถวน (Compliance) 

 ระดับที่ 2: ดําเนินการโครงการใหเปนไปตามขอกฎหมาย และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อยางสมบูรณ

ครบถวน (Legalized) 

 ระดับท่ี 1: ดําเนินการโครงการตามขอกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ได

แมวาจะยังไมครบถวน แตสามารถเริ่มปฏิบัติการงานในโครงการบางสวนไดอยางปลอดภัย (Safe 

to operate) 

5.3 มีบุคลากรท่ีมีทักษะและมีความพรอมดานการปฏิบัติการของโครงการ (Competency) โดยพิจารณาจาก 

ความเชี่ยวชาญและทักษะท่ีจําเปนของคณะทํางานโครงการในการพัฒนาโครงการใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย

ที่กําหนด แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มีผูเช่ียวชาญอยางนอย 1 คน ในแตละดานที่จําเปนตอการพัฒนาและดําเนินงาน

โครงการ (Experts or Experience team) 

 ระดับท่ี 3: มีคณะทํางานที่มีทักษะที่จําเปนครอบคลุมครบทุกดาน แมวาจะมีจํานวนผูเช่ียวชาญ

ไมครบทุกดานที่จําเปนตอการพัฒนาและดําเนินงานโครงการ (Highly skilled team) 

 ระดับท่ี 2: มีคณะทํางานท่ีมีทักษะท่ีจําเปนครอบคลุมครบทุกดาน แมวาจะไมมีผูเชี่ยวชาญในแต

ละดานที่จําเปนตอการพัฒนาและดําเนินงานโครงการ (Skilled team) 

 ระดับท่ี 1: มีคณะทํางานที่มีความสามารถและมีประสบการณจากโครงการในลักษณะอ่ืน แมวา

จะไมมีคณะทํางานท่ีมีทักษะที่จําเปนโดยตรงและผูเชี่ยวชาญในแตละดานท่ีจําเปนตอการพัฒนา

และดําเนินงานโครงการ (Capable) 

5.4 มีเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจท่ีพรอมใหความรวมมือในการดําเนินงาน (Partnership) โดยพิจารณา

จากการดําเนินการอยางเปนระบบในการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และพันธมิตรเพ่ือสราง

ประโยชนจากการดําเนินงานรวมกัน แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ

ดําเนินงานโครงการ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานรวมกันอยางเปน

ระบบ โดยเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรที่รวมดําเนินการสามารถสรางประโยชน

เพิ่มเติมในดานอ่ืนๆ ใหแกองคกร นอกเหนือจากท่ีกําหนดในสัญญา ไดแก การถายทอดองค

ความรู ภาพลักษณที่ดีของโครงการ การประหยัดเงินลงทุน (Trusted Partners - with other 

Benefits) 
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 ระดับที่ 3: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ

ดําเนินงานโครงการ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการดําเนินงานรวมกันอยางเปน

ระบบ (Good Partner - Good Evaluation) 

 ระดับที่ 2: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ

ดําเนินงานโครงการ โดยมีสัญญาท่ีเปนขอตกลงในการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน (Good 

Partner - Good Evaluation) (Partnership - Contracted) 

 ระดับที่ 1: มีการสรางความรวมมือกับเครือขาย คูความรวมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ

ดําเนินงานโครงการ โดยมีขอตกลงหรือบันทึกความเขาใจใชเปนขอตกลงในการดําเนินงาน

รวมกัน (Business Contact - Agreement or MOU) 

5. กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 

กระบวนการ : กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา หนวยงาน : กลุมงานดานศูนยขอมูลสิทธิบัตรยา 

กลุมสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขอกําหนดของกระบวนการ : 

1. เปนการประดิษฐข้ึนใหม 

2. เปนการประดิษฐท่ีมีข้ันการประดิษฐสูงขึ้นและ 

3. เปนการประดิษฐท่ีสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : 

1. จํานวนคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในแต

ละป 

 

SIPOC MODEL 

 

Supplier Input Process Time Output Customer 

1. นักวิจัย 

2. ผู

ประดิษฐท่ี

ตองการการ

คุมครอง

สิ่งประดิษฐ/

นวัตกรรม 

1. นโยบาย 

2. โครงการวิจัยท่ีเปดใหม 

3. องคความรู (KM) 

4. ความตองการของลูกคา 

5. MIMs 

6. Orange book 

7. สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา : 

www.uspto.gov 

8. สิทธิบัตรยุโรป : 

http://ep.espacenet.com 

9.สิทธิบัตรไทย : 

www.ipic.moc.go.th 

10. องคการทรัพยสินทางปญญา

โลก 

https://patentscope.wipo.int 

1. การจัดทํา Patent 

Information 

1.1 เม่ือกลุมงานดาน

ศูนยขอมูลสิทธิบัตรยา 

ไดรับรายการยาท่ี

ตองการสืบคนขอมูล

สิทธิบัตรจากนักวิจัย ผู

ประดิษฐท่ีตองการ              

การคุมครองสิ่งประดิษฐ/

นวัตกรรม 

1.2 สืบคนขอมูลยา เชน 

สูตรโครงสราง ขนาดของ

ยา ช่ือทางเคมี เปนตน 

และสิทธิบัตรยาจาก

ฐานขอมูลตางๆ ไดแก 

ตาม

แผนการ

ดําเนินการ

ประจําป 

1. Patent 

Information 

และ ขอมูล 

Patent 

information 

ท่ีมีการ

ทบทวน 

2. สิทธิบัตร

และอนุ

สิทธิบัตรท่ี

ไดรับการจด

แจง 

3. สิทธิบัตร

และอนุ

สิทธิบัตรท่ี

1. 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

2. กลุมงาน

ดานศูนย

ขอมูล

สิทธิบัตรยา

องคการ

เภสัชกรรม 

2. นักวิจัยผู

ประดิษฐท่ี

ตองการ                     

การ

คุมครอง
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Supplier Input Process Time Output Customer 

เว็บไซตของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหาร

และยาสหรัฐอเมริกา 

สํานักสิทธิบัตรยุโรป 

สํานักสิทธิบัตร

สหรัฐอเมริกา กรม

ทรัพยสินทางปญญา 

กองควบคุมยา MIMs 

เปนตน รวมท้ังเปดแฟม

เอกสารท่ีกรมทรัพยสิน

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. การย่ืนขอรับ

สิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร 

2.1 กลุมงานดานศูนย

ขอมูลสิทธิบัตรยา

ประสานงานกับนักวิจัย

เพื่อคัดเลือกงานวิจัยท่ี 

สามารถยื่นจดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร เสนอ

ผูอํานวยการสถาบันฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.2 นักวิจัยสงขอมูลท่ี

ตองใชในการขอย่ืนจด

สิทธิบัตร ดังน้ี 

2.2.1 แบบฟอรมเปดเผย

การประดิษฐ 

ไดรับการตอ

อายุ 

 

ประดิษฐ/

นวัตกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

2.2.2 ขอมูลสําหรับ

จัดเตรียมคําขอรับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ประกอบดวย 

รายละเอียดการประดิษฐ 

มีหัวขอยอยดังน้ี 

 ชื่อท่ีแสดงถึงการ

ประดิษฐ 

 สาขาวิทยาการท่ี

เก่ียวของกับการ

ประดิษฐ 

 ภูมิหลังของศิลปะหรือ

วิทยาการท่ีเก่ียวของ 

 ลักษณะและความมุง

หมายของการ

ประดิษฐโดยยอ 

 คําอธิบายรูปเขียนโดย

ยอ (ถามีรูปเขียน) 

 การเปดเผยการ

ประดิษฐโดยสมบูรณ : 

ตองละเอียดและ

ชัดเจนท่ีสุด 

 วิธีการในการประดิษฐ

ที่ดีท่ีสุด : มักระบุวา

“เหมือนกับท่ีไดกลาว

ไวแลวในหัวขอการ

เปดเผยการประดิษฐ

โดยสมบูรณ” 

 การนําการประดิษฐไป

ใชประโยชนในการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม

หัตถกรรม หรือ

เกษตรกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

หมายเหตุ ขอถือสิทธิ

จะตองมีความชัดแจง 

รัดกุม และสอดคลองกับ

รายละเอียดการประดิษฐ 

-บทสรุปการประดิษฐ 

-รูปเขียน (ถามี) 

2.3 จัดเตรียมคําขอรับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ดังน้ี 

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

สถาบันวิจัยและพฒันา

เพื่อพิจารณาและลงนาม 

และเสนอผูอํานวยการ
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Supplier Input Process Time Output Customer 

องคการฯ ลงนาม 

ตามลําดับ 

2.5 ย่ืนเอกสารตนฉบับ

พรอมสําเนาตอ

เจาหนาท่ีกรมทรัพยสิน

ทางปญญา พรอมชําระ

คาธรรมเนียมเจาหนาท่ี

กรมทรัพยสินทางปญญา 

2.6 เก็บเอกสารเขาแฟม 

3. การ maintenance 

คําขอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร 

3.1 ดําเนินการจัดเตรียม

คําขอแกไขคําขอรับ

สิทธิบัตรตามคําสั่งของผู

ตรวจสอบสิทธิบัตร และ

ย่ืนตอกรมทรัพยสินทาง

ปญญา 

3.2 ดําเนินการย่ืน

ตรวจสอบการประดิษฐ                

คําขอรับสิทธิบัตร 

3.3 ดําเนินการย่ืนชําระ

คาธรรมเนียมประกาศ

โฆษณา 

3.4 ดําเนินการย่ืนชําระ

คาธรรมเนียมการออก

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

3.5 ดําเนินการย่ืนชําระ

คาธรรมเนียมรายป

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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6. กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

(Commercial and Social Phase) 
 

กระบวนการ : กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการนํา

นวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

(Commercial and Social Phase) 

หนวยงาน : คณะทํางานผูประเมินโครงการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอยอดเชิงพาณิชย 

ขอกําหนดของกระบวนการ : 

1. มีการประเมินการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและ

เชิงสังคมอยางเปนระบบ 

2. มีการติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับ

ประมาณการทางการเงินของโครงการท่ีไดจัดทําไวกอนหนา 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล : จํานวนนวัตกรรมท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคมได

อยางตอเน่ือง 

 

SIPOC MODEL 

 

Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผูบริหาร

ระดับสูง 

(DD) 

2. 

คณะทํางานผู

ประเมิน

โครงการ

พัฒนา

นวัตกรรมเพื่อ

ตอยอดเชิง

พาณิชย 

3. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

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 

1. รวบรวมและคัดเลือกนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ (Product Innovation) 

ท่ีผานหลักเกณฑการประเมินการ

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ (Gate-

2) 

2. ดําเนินการประเมินการนํา

นวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิง

พาณิชยและเชิงสังคม ตาม

หลักเกณฑดังน้ี 

2.1 การใชประโยชนเชิงพาณิชย 

2.1.1 ประเมินผลตอบแทนทาง

การเงินของโครงการ (Financial 

Returns) คิดเปนนํ้าหนักรวมรอย

ละ 60 โดยพิจารณา 

 อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนภายในเทียบกับประมาณ

การ (IRR) (น้ําหนักรอยละ 10) 

 มูลคาปจจุบันสุทธิของ

โครงการเทียบกับประมาณการ 

(NPV) (นํ้าหนักรอยละ 20) 

ตาม

แผนการ 

ดําเนินการ 

ประจําป 

 

นวัตกรรมท่ี

ผานเกณฑ

ประเมินและ

สามารถ

นําไปใช

ประโยชนใน

เชิงพาณิชย

และเชิงสังคม 

1. 

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สนับสนุนการ

วิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม 

2. ผูบริหาร 

พนักงานและ

ลูกจาง 

2. ผูมีสวนได

สวนเสียและ

ลูกคา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 

5. นวัตกรรม

ผลิตภัณฑที่ผาน

หลักเกณฑการ

ประเมินการ

พัฒนา

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ 

(Product 

Development 

Criteria) 

 อัตราความสามารถในการทํา

กําไรขั้นตนเทียบกับประมาณ

การ (Gross Profit Margin) 

(นํ้าหนักรอยละ 30) 

2.1.2 ประเมินความสามารถใน

การนําโครงการไปปฏิบัติ 

(Execution Capability) คิดเปน

นํ้าหนักรวมรอยละ 40 โดย

พิจารณา  

 ความพรอมดานกําลังการผลิต

และทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources) 

(นํ้าหนักรอยละ 10) 

 โครงสรางและผูรับผิดชอบใน

การดําเนินงาน (Project 

Structure and 

Responsibility) (นํ้าหนักรอย

ละ 10) 

 ความคืบหนาของการ

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

(Project Progress) (นํ้าหนัก

รอยละ 10) 

 การบริหารความเส่ียงท่ีสงผล

กระทบตอโครงการ (Risk 

Assessment) (นํ้าหนักรอยละ 

10) 

2.2 การใชประโยชนเชิงสังคม 

2.2.1 ประเมินผลตอบแทนเชิง

สังคมหรือเศรษฐศาสตร (Social 

and Economic Returns) คิด

เปนนํ้าหนักรวมรอยละ 60 

2.2.2 ประเมินความสามารถใน

การนําโครงการไปปฏิบัติ 

(Execution Capability) คิดเปน

นํ้าหนักรวมรอยละ 40 โดย

พิจารณา  
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Supplier Input Process Time Output Customer 

 ความพรอมดานกําลังการผลิต

และทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources) 

(นํ้าหนักรอยละ 10) 

 โครงสรางและผูรับผิดชอบใน

การดําเนินงาน (Project 

Structure and 

Responsibility) (นํ้าหนักรอย

ละ 10) 

 ความคืบหนาของการ

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

(Project Progress) (นํ้าหนัก

รอยละ 10) 

 การบริหารความเส่ียงท่ีสงผล

กระทบตอโครงการ (Risk 

Assessment) (นํ้าหนักรอยละ 

10) 

2.3 สามารถใชประโยชนท้ังในเชิง

พาณิชยและสังคมใหกําหนด

นํ้าหนักคะแนนระหวางหลักเกณฑ

การประเมินในขอ 1 ของการใช

ประโยชนเชิงสังคม และการใช

ประโยชนเชิงพาณิชยใหม โดยมี

คะแนนรวมกันเทากับ 60% ตาม

ความเหมาะสมของโครงการ 

3. นําเสนอผลการประเมิน

โครงการแกคณะกรรมการบริหาร

กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา

และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณา

คัดเลือกโครงการท่ีจะใชประโยชน 

4. นําเสนอคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

5. กําหนดแผนงานและดําเนิน

โครงการ 

6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

(Commercial and Social Phase) มี วัตถุประสงคในการติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการ

เปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินของโครงการท่ีไดจัดทําไวกอนหนา และความสามารถในการนํา

โครงการไปปฏิบัติประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม โดยโครงการที่ถูกประเมินควรไดคะแนนไมนอยกวา

รอยละ 70 มิฉะนั้น ควรไดรับการทบทวนและปรับปรุงแผนโครงการใหมกอนท่ีจะพิจารณาตัดสินใจในการ

ดําเนินการโครงการตอไป  

โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑประเมินแตละขอของการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิง

พาณิชยและเชิงสังคม (Commercial and Social Phase) ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3-9 : หลักเกณฑประเมินแตละขอของการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

(Commercial and Social Phase Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

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

and Social 

Phase 

(% น้ําหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)   60 

1.1. อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนภายในเทียบกับ

ประมาณการ (IRR) 

100% 90% 80% 70% 10 

1.2. มูลคาปจจุบันสุทธิของ

โครงการเทียบกับประมาณ

การ (NPV) 

100% 90% 80% 70% 20 

1.3 อัตราความสามารถใน

การทํากําไรข้ันตนเทียบกับ

ประมาณการ (Gross Profit 

Margin) 

100% 90% 80% 70% 30 

2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร (Social and Economic Returns) 60 

2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคม

หรือเศรษฐศาสตรเทียบกับ

เปาหมายท่ีกําหนด (Social 

and Economic Returns) 

100% 90% 80% 70% 60 

3. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  40 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

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

and Social 

Phase 

(% น้ําหนัก) 

Competitive 

Edge 

Competitive 

Adv. 

Comparative 

Adv. 
Neutral 

3.1 ความพรอมดานกําลัง

การผลิตและทรัพยากรของ 

อภ. (Capacity and 

Resources)  

100% with 

owned 

Capacity and 

Resources 

>90% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>80% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥70% is 

Uncontrollable 

10 

3.2 โครงสรางและ

ผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินงาน (Project 

Structure and 

Responsibility) 

100% 

Fulfillment 

80% 

Fulfillment 

< 80% 

Fulfillment 
Non-clarify 10 

3.3 ความคืบหนาของการ

ดําเนินการตามแผนท่ี

กําหนด (Project 

Progress) 

100% 90% 80% 70% 10 

3.4 การบริหารความเส่ียงท่ี

สงผลกระทบตอโครงการ 

(Risk Assessment) 

None to 

Least 

Small 

(High Risks ≥ 

1) 

Medium  

(High Risks ≥ 

2) 

High 

(High Risks ≥ 3) 
10 

 100 

หมายเหตุ  

1. โครงการนวัตกรรมใชประโยชนเชิงพาณิชยใหใชหลักเกณฑการประเมินในขอ 1 และ 3 

2. โครงการนวัตกรรมใชประโยชนเชิงสังคมใหใชหลักเกณฑการประเมินในขอ 2 และ 3 

3. โครงการนวัตกรรมใชประโยชนทั้งในเชิงพาณิชยและสังคมใหกําหนดน้ําหนักคะแนนระหวางหลักเกณฑการ

ประเมินในขอ 1 และ 2 ใหม โดยมีคะแนนรวมกันเทากับรอยละ 60 ตามความเหมาะสมของโครงการ  

 

1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns) ประกอบดวย 

1.1. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในเทียบกับประมาณการ (IRR) โดยพิจารณาจากการคํานวณหาอัตรา

คิดลดที่มีผลทําใหมูลคาปจจุบันของเงินสดท่ีไดรับในอนาคตของโครงการ 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 เม่ือเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (90%) 

 ระดับที่ 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกวาหรือเทากับรอยละ 

80 แตไมถึงรอยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (80%) 

 ระดับที่ 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกวาหรือเทากับรอยละ 

70 แตไมถึงรอยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (70%) 

1.2. มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการเทียบกับประมาณการ (NPV) โดยพิจารณาจากการคํานวณหามูลคา

ปจจุบันสุทธิของโครงการเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ 

ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (100%) 

 ระดับท่ี 3: มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 100 

เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (90%) 

 ระดับท่ี 2: มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 

เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (80%) 

 ระดับท่ี 1: มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 

เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (70%) 

1.3 อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนเทียบกับประมาณการ (Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก

การคํานวณหาอัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได

จัดทําไว แบงการประเมนิออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 100 

เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (100%) 

 ระดับท่ี 3: อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 90 

แตไมถึงรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ไดจัดทําไว (90%) 

 ระดับท่ี 2: อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

แตไมถึงรอยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินท่ีไดจัดทําไว (80%) 

 ระดับท่ี 1: อัตราความสามารถในการทํากําไรขั้นตนของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 70 

แตไมถึงรอยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินท่ีไดจัดทําไว (70%) 

2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร (Social and Economic Returns) ประกอบดวย 

2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตรเทียบกับเปาหมายที่กําหนด (Social and Economic Returns) 

โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรท่ีใชวิเคราะหในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมี

ความคุมคามากท่ีสุด ซึ่งเปนการวิเคราะหที่ครอบคลุมถึงความคุมคาหรือประโยชนของโครงการท่ีมีตอสังคม 
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(Social Benefit) เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด เชน การทดแทนการนําเขายาแลเวชภัณฑของประเทศ 

การลดคาใชจายดานสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 4: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตรของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 100 

เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว (100%) 

 ระดับท่ี 3: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตรของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 90 

แตไมถึงรอยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (90%) 

 ระดับท่ี 2: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตรของโครงการมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

แตไมถึงรอยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (80%) 

 ระดับท่ี 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 ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองทั้งหมดหรือรอยละ 100 (100% 

with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองไดเปนสวนใหญ หรือมากกวา

ร อ ยละ  80 แต ไ ม ถึ ง ร อ ยล ะ  90 (>90% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการที่เปนขององคกรเองหรือท่ีองคกรสามารถควบคุมไดเองเกินครึ่งหน่ึงของท้ังหมด หรือ

มากกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 (>80% with owned or controllable Capacity and 

Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของกําลังการผลิตและความพรอมของทรัพยากรสําคัญท่ีใชภายใน

โครงการท่ีเปนขององคกรเองหรือที่องคกรสามารถควบคุมไดเองบางสวน หรือไมเกินรอยละ 70 

(≥70% is Uncontrollable) 

3.2 โครงสรางและผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน (Project Structure and Responsibility) โดยพิจารณาจาก

การกําหนดโครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน พรอมทั้งจํานวน

อัตรากําลังของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนด เปรียบเทียบกับแผน

อัตรากําลังตามโครงสรางการดําเนินงานของโครงการ แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับที่ 4: โครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน 

พรอมท้ังจํานวนอัตรากําลังของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด

ครบถวน    รอยละ 100 (100% Fulfillment) 

 ระดับที่ 3: โครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน 

แมวาจะมีจํานวนอัตรากําลังของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 แตไมครบรอยละ 100 (80% Fulfillment) 

 ระดับที่ 2: โครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน 

แมวาจะมีจํานวนอัตรากําลังของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดนอยกวารอยละ 80 (< 80% Fulfillment) 

 ระดับที่ 1: โครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่ไมไดกําหนด 

หรือไมชัดเจน (Non-clarify) 

3.3 ความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนที่กําหนด (Project Progress) โดยพิจารณาจากความคืบหนา

ของการดําเนินการโครงการเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการที่กําหนดไว แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ 

ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: การดําเนินการโครงการเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวรอยละ 100  (100%) 

 ระดับท่ี 3: การดําเนินการโครงการเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวมากกวาหรือเทากับ                     

รอยละ 90 แตไมถึงรอยละ 100 (90%) 

 ระดับท่ี 2: การดําเนินการโครงการเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวมากกวาหรือเทากับ                   

รอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90 (80%) 

 ระดับท่ี 1: การดําเนินการโครงการเปนไปตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวมากกวาหรือเทากับ                  

รอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80 (70%) 

3.4 การบริหารความเส่ียงที่สงผลกระทบตอโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจํานวนปจจัยเสี่ยง

ในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ท่ียังคงหลงเหลืออยูหลังจากการบริหารความ

เสี่ยงของโครงการ ท่ีจะสงผลใหโครงการตองมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

แบงการประเมินออกเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับที่ 4: โครงการไมมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู (None to Least) 

 ระดับท่ี 3: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู จํานวน 1 ปจจัย (Small : High Risks 

= 1) 

 ระดับที่ 2: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู จํานวน 2 ปจจัย (Medium : High 

Risks = 2) 

 ระดับท่ี 1: โครงการมีปจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู อยางนอย 3 ปจจัย (High : High Risks ≥ 3) 
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ภาคผนวก 

  

ภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

การพิจารณาความเปนไปไดของโครงการเพ่ือใหเกิดความม่ันในวาการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่มี

อยูจํากัดนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการลงทุนท่ีเสนอนั้นมีความเปนไปไดในดานการดําเนินการ โดย

การวิเคราะหการลงทุน (Capital budgeting decision rules) ชวยสนับสนุนขอมูลในการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการใดโครงการหนึ่ง เชน โครงการลงทุนในสินทรัพยถาวร โครงการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม เปนตน 

เปนการตัดสินใจลงทุนท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจ เพราะการตัดสินใจลงทุนในโครงการแตละโครงการตองใช

เงินทุนจํานวนมาก แตผลตอบแทนท่ีไดรับจะคอยๆ ทยอยไดรับในอนาคต ดังน้ันยอมเกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ

สูง ผูบริหารการเงินโครงการตองใชเคร่ืองมือในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือ

มีความเสี่ยงนอยที่สุด ซึ่งเคร่ืองมือในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน มีดังนี้ 

1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) 

2. ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period; PB) 

3. อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal rate of return; IRR) 

สาเหตุท่ีตองวิเคราะหการลงทุน เพราะการลงทุนนั้นเปนการนําเงินมาทําการลงทุนในปจจุบันโดยคาด

วาจะไดรับผลตอบแทนในอนาคตขางหนา จึงตองพิจารณาในเร่ืองมูลคาของเงินตามเวลา (Time value of 

money) เพราะเงินจํานวนเดียวกันหากไดรับในระยะเวลาตางกันยอมมีคาไมเทากัน เคร่ืองมือในการตัดสินใจ

เลือกโครงการทั้ง 3 วิธี มีท้ังการวิเคราะหการลงทุนแบบคํานึงถึงมูลคาปจจุบันและแบบไมไดคํานึงถึงมูลคา

ปจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV)  

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน

สดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนของตนทุน 

(Cost of Capital) ของโครงการ 

 

 
กําหนดให 

  C = เงินลงทุนเริ่มแรก หรือเงินลงทุนที่จายในปจจุบัน 

  CF1 = กระแสเงินสดรับในแตละป 

  n = อายุโครงการ 

  t = ระยะเวลาที่ไดรับผลตอบแทนเร่ิมตั้งแตปท่ี 1 จนถึงปที่ n 

  k = อัตราผลตอบแทนที่ตองการ หรือตนทุนของเงินทุน 

 

มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ      -     มูลคาปจจุบันของเงินสด= มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 
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การหามูลคาปจจุบันสุทธิเปนการนําแนวคิดในการคํานวณมูลคาของเงินตามเวลา เขามาประกอบการ

ตัดสินใจ โดยผลตอบแทนที่ไดรับเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนในปจจุบัน ดังน้ันควรท่ีจะนําผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรับในอนาคตมาคํานวณใหเปนมูลคาปจจุบันเพื่อจะไดเปรียบเทียบกับจํานวนเงินที่ลงทุนในปจจุบัน ณ อัตรา

ผลตอบแทนท่ีตองการ การหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีข้ันตอนดังนี ้

(1) คํานวณคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการโดยกําหนดอัตราคิดลดดวยตนทุน

ของเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 

(2) นํามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการลบดวยเงินลงทุนเร่ิมแรก 

(3) นําผลการคํานวณใน (2) มาตัดสินใจพิจารณาเลือกโครงการโดยมีหลักเกณฑการตัดสินใจ ดังนี้ 

 

 
 

ตัวอยางท่ี 1-1  จากตัวอยางที่ 3 บริษัท ABC จํากัด ใหพิจารณาวาควรตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกลาว

หรือไม 

วิธีทํา 

 

 
 

 อัตราผลตอบแทนท่ีตอง (k) กําหนดไว 9% เงินสดรับในอนาคตเทากันทุกป เปดตารางมูลคาปจจุบัน 

A = 2 ท่ี  n = 5  

k = 9% ไดคาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบัน (PVIFA) = 3.8897 

 ดังน้ัน  NPV = (3,000 × 3.8897) – 10,000 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

  (1+k)t 
- NPV      =    C    

เกณฑการตัดสินใจ 

    มูลคาปจจุบันสุทธิ  คาเปนบวก จะตัดสินใจยอมรับโครงการ 

    มูลคาปจจุบันสุทธิ  คาเปนลบ  จะตัดสินใจปฏิเสธโครงการ 

 

มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ      -     มูลคาปจจุบันของเงินสด= มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

  (1+k)t 
-       =    C    

5 

Σ 
t=1 

 3,000  

 (1+.09)t 
-               = C    
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   = 11,669.10 – 10,000 

   = 1,669.10 บาท 

 สรุปวา โครงการจายเงินลงทุนน้ีมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เปนบวกแสดงวาควรลงทุนในโครงการ

ดังกลาว 

 

ตัวอยางท่ี 1-2 จากตัวอยางท่ี 2 บริษัท ก จํากัด ลงทุนในโครงการ A และ B โครงการละ 400 ลานบาท โดยมี

ตนทุนของเงิน (k) = 10% ใหพิจารณาวาโครงการใดควรลงทุนโดยใชมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

 

โครงการ A 

วิธีทํา 

 ถา k = 10% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพ่ือหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบัน ของแตละปจะไดดังน้ี 

 

ปที่ เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ลานบาท) 

1 200 .9091 181.82 

2 160 .8264 132.22 

3 120 .7513 90.16 

4 40 .6830 27.32 

  รวม 431.52 

 

 

 
 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) = มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ – มูลคาปจจุบันของเงินสดจาย 

   = 431.52 – 400 

 NPV โครงการ A = 31.52 ลานบาท 

โครงการ B 

 

โครงการ A: 

กระแสเงินสด (Cash flow) 

 

 
 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)] 

 0                 1                  2                  3                  4 

-400 200   160  120  40  

27.32 

31.52 

k=10% 

181.82 

90.16 
132.22 
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วิธีทํา 

 ถา k = 10% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพ่ือหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบัน ของแตละปจะไดดังน้ี 

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 

 

 
 

 
  

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

เลือกไดทั้งสองโครงการถามีลักษณะโครงการเปนโครงการอิสระ แตถาลักษณะโครงการเปนโครงการที่มี

ผลประโยชนรวมกัน จะเลือกโครงการ A เพราะมีมูลคาปจจุบันสุทธิสูงกวา 

2. ระยะเวลาในการคืนทุน [Payback period (PB)]   

ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period; PB)  หมายถึง ระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ ( Net 

cash inflow) ท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตเทากับเงินลงทุนเร่ิมแรกของโครงการพอดี แบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแตละปมีมูลคาเทากัน 

 

 

โครงการ B: 

กระแสเงินสด (Cash flow) 

 

 
 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

 0                 1                  2                  3                  4 

-400  40 120 160 240 

163.9

19.66 

k=10% 

36.36 

120.2
99.17 

  มูลคาปจจุบันปจจุบัน (NPV) =   มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ - มูลคาปจจุบันของเงินสด  

    = 419.66 - 400 

 NPV โครงการ B  = 19.66  ลานบาท 
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ตัวอยางท่ี 1  โครงการ A กําลังตัดสินใจลงทุนผลิตภัณฑใหม โดยมีเงินลงทุนเร่ิมแรกเทากับ 600,000 บาท 

และคาดวาจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในแตละปเทากับ 150,000 บาท โครงการ A จะมีระยะเวลา

ในการคืนทุนเทาใด 

 

 
 

เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ A เทากับ 4 ป 

 

 กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแตละปมีมูลคาไมเทากัน การคํานวณหาระยะเวลาในการคืนทุนจะพิจารณา

จากกระแสเงินสดรับสุทธิในแตละปรวมกันเปนกระแสเงินสดรับสุทธิสะสม เทากับจํานวนเงินลงทุนเร่ิมแรก 

 

 
 

ตัวอยางท่ี 2  บริษัท ก จํากัด มีโครงการลงทุน 2 โครงการ โครงการ A และโครงการ B สมมติวาโครงการทั้ง

สองมีความเสี่ยงเทากัน เงินลงทุนเร่ิมแรกของโครงการ A เทากับ 400 ลานบาท และโครงการ B 

เทากับ 400 ลานบาท มีกระแสเงินสดรับสุทธิของแตละโครงการดังนี้ 

 

 กระแสเงินสดสุทธิ (ลานบาท) 

ป (t) โครงการ A โครงการ B 

0 (400) (400) 

1 200 40 

2 160 120 

3 120 160 

ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) = 
เงินลงทุนเร่ิมแรก 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับตอป 
(ป) 

ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) = 
600,000 
150,000   

= 4 ป 

เกณฑการตัดสินใจ 

  ระยะเวลาในการคืนทุนที่คํานวณไดนอยกวาระยะเวลาในการคืนทุนท่ีตองการ  ยอมรับครงการ 

  ระยะเวลาในการคืนทุนที่คํานวณไดมากกวาระยะเวลาในการคืนทุนท่ีตองการ  ปฏิเสธโครงการ 
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4 40 240 

 

 จากตารางขางตนสามารถแยกพิจารณาโครงการ A และโครงการ B ไดดังน้ี 

 

โครงการ A พิจารณาหาระยะเวลาในการคืนทุน (PB) ดังน้ี 

 

ปที่ 
กระแสเงินสดสุทธิ  (ล าน

บาท) 
กระแสเงินสดสุทธิสะสม (ลานบาท) 

1 200 200 

2 160 360 

3 120 480 

4 40 520 

 

ตนปที่ 1 จายเงินลงทุนเปนจํานวน 400 ลานบาท สิ้นปที่ 1 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจํานวน 200 ลานบาท 

กระแสเงินสดท่ียังไมครบจํานวนเงินลงทุนเทากับ 200 ลานบาท  

สิ้นปที่ 2 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 160 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 360 ลานบาท 

ดังนั้นกระแสเงินสดรับท่ียังไมครบจํานวนเงินลงทุนจะเทากับ 40 ลานบาท 

สิ้นปที่ 3 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 120 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 480 ลานบาท 

ตองการกระแสเงินสดรับจํานวน 40 ลานบาท ก็จะครบตามจํานวนเงินที่จายลงทุนเร่ิมแรก จึงตอง

คํานวณหาวากระแสเงินสดรับท่ีตองการ 40 ลานบาท ใชเวลาเทาใด  

 กระแสเงินสดรับ   120 ลานบาท  ใชเวลา   1 ป 

 กระแสเงินสดรับ  400 – 360 = 40 ลานบาท ใชเวลา  (40 × 1)/120 = 0.33 ป 

 ดังน้ัน โครงการ A มีระยะเวลาในการคืนทุน 2 + 0.33 ป = 2.33 ป 

โครงการ B พิจารณาหาระยะเวลาในการคืนทุน (PB) ดังน้ี 

 

ปที่ 
กระแสเงินสดสุทธิ  (ล าน

บาท) 
กระแสเงินสดสุทธิสะสม (ลานบาท) 

1 40 40 

2 120 160 

3 160 320 

4 240 560 

 

400 40 

400 80 
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ตนปที่ 1 จายเงินลงทุนเปนจํานวน 400 ลานบาท สิ้นปท่ี 1 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจํานวน 40 ลานบาท 

กระแสเงินสดท่ียังไมครบจํานวนเงินลงทุนเทากับ 360 ลานบาท  

สิ้นปที่ 2 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 120 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 160 ลานบาท 

ดังนั้นกระแสเงินสดรับท่ียังไมครบจํานวนเงินลงทุนจะเทากับ 240 ลานบาท 

สิ้นปที่ 3 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 160 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 320 ลานบาท 

ดังนั้นกระแสเงินสดรับท่ียังไมครบจํานวนเงินลงทุนจะเทากับ 80 ลานบาท 

สิ้นปที่ 4 ไดรับกระแสเงินสดรับสุทธิ 240 ลานบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเปน 560 ลานบาท 

ตองการกระแสเงินสดรับจํานวน 80 ลานบาท ก็จะครบตามจํานวนเงินที่จายลงทุนเริ่มแรก จึงตอง

คํานวณหาวากระแสเงินสดรับท่ีตองการ  80 ลานบาท ใชเวลาเทาใด  

 กระแสเงินสดรับ   120 ลานบาท ใชเวลา   1 ป 

 กระแสเงินสดรับ  400 – 360 = 40 ลานบาท ใชเวลา  80 × 1            0.33 ป 

           240 

ดังน้ัน 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 นอกจากนี้ยังไมไดคํานึงถึงมลูคาปจจุบันของเงินท่ีจะไดรับในอนาคตดวย 

 

3. อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal rate of return; IRR) 

อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal rate of return; IRR) หมายถึง การคํานวณหาอัตราคิดลดท่ีมีผล

ทําใหมูลคาปจจุบันของเงินสดท่ีไดรับในอนาคต เทากับ เงินลงทุนที่จายในปจจุบัน นั่นคือ มูลคาปจจุบันของ

เงินสดรับเทากับมูลคาปจจุบันของเงินสดจาย โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

 

 
 

กําหนดให C = เงินลงทุนเริ่มแรก หรือเงินลงทุนที่จายในปจจุบัน 

  CF1 = กระแสเงินสดรับในแตละป 

  n = อายุโครงการ 

  t = ระยะเวลาที่ไดรับผลตอบแทนเร่ิมตั้งแตปท่ี 1 จนถึงปที่ n 

มูลคาปจจุบันของเงินสดจาย [PV มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ [PV (Inflow)]  = 

 - กระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับตอป =  0 ดังนั้น มูลคาปจจุบันของเงินสด
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  IRR = อัตราผลตอบแทนคิดลด 

 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 3 บริษัท ABC จํากัด พิจารณาโครงการจายลงทุนมีมูลคาโครงการเทากับ 10,000 บาท โดย

โครงการนี้ใหผลตอบแทนเทากับทุกปๆ ละ 3,000 บาท เปนเวลา 5 ป ถาอัตราผลตอบแทนท่ี

ตองการเทากับ 9% ใหพิจารณาวาควรตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกลาวหรือไม 

 

วิธีทํา 

 
 

  กรณีเงินสดรับของโครงการไดรับเทากันทุกป สามารถคํานวณหาปจจัยดอกเบ้ียมูลคาปจจุบัน 

โดยประมาณได ดังนี้ 

 

CF1 

(1+IRR)1 
+ 

CF2 

(1+IRR)2 
+ . . . + 

CFn 

(1+IRR)n 
- C   =   0 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

(1+IRR)t 
- C   =   0 

n 
Σ
t=1 

CFt 

(1+IRR)t 
=   C  

เกณฑการตัดสินใจ 

  กรณีอัตราผลตอบแทนคิดลดคํานวณได เทากับหรือมากกวาตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) หรืออัตรา

ผลตอบแทนที่ตองการจะยอมรับโครงการ 

  กรณีอัตราผลตอบแทนคิดลดคํานวณได เทากับหรือนอยกวาตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) หรืออัตรา

ผลตอบแทนที่ตองการจะปฏิเสธโครงการ 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

(1+IRR)t 
C   = 

5 
Σ 
t=1 

3,000 

(1+IRR)t 
C   = 
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 การลงทุนในโครงการนี้ เงินสดรับเขาเทาๆ กันทุกป เปดตารางมูลคาปจจุบัน คือ ท่ี n = 5 และ

พิจารณาหาอัตราผลตอบแทนคิดลดที่ทําให PVIFA จากตารางใกลเคียงกับ PVIFA โดยประมาณ คือ 3.333 ได

ดังน้ี 

 
 ดังน้ันมูลคาปจจุบันของเงินสดเทากับ 10,000 บาท IRR อยูระหวาง 15%-16% คํานวณหาโดยวิธีการ

เทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้ 

 

 
 

 สรุปวา อัตราผลตอบแทนคิดลดที่คํานวณได = 15.24% สูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ = 9% 

โครงการดังกลาวนาลงทุน 

 

ตัวอยางท่ี 4 จากตัวอยางที่ 2 บริษัท ก จํากัด ลงทุนในโครงการ A และ B โครงการละ 400 ลานบาท ถา

ตนทุนของทุน 10 % ใหพิจารณาวาโครงการใดควรลงทุนโดยใชอัตราตอบแทนคิดลด (IRR) 

  มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ =    มูลคาปจจุบันของเงินสดจาย 

 เนื่องจากกระแสเงินสดท่ีไดรับในแตละปไมเทากัน การคํานวณหามูลคาปจจุบันของเงินสดรับ จึงใชวิธี

ลองผิดลองถูก ดังน้ี 

เงินสดจายลงทุน

เงินสดรับตอป 

10,000 
3,000 = = 3.333 

= ปจจัยดอกเบ้ียมูลคาปจจุบัน

โดยประมาณ (PVIFA) 

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 

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 

                                                                     =     0.2421 % 

เพราะฉะน้ันคา        IRR                                                     =      15 % + 0.2421 %   =   15.2421 % 

จากโจทยอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ               =      9 % 
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โครงการ A 

 ตัวอยางโครงการ A กระแสเงินสดท่ีไดรับปท่ี 1 ถึงปที่ 4 คิดมูลคาปจจุบันตามชวงเวลา ดังน้ี 

 

 
 

วิธีทํา 

 ถา IRR = 14% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของแตละปจะไดดังน้ี 

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 เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของแตละปจะไดดังน้ี 

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 

 ดังน้ันมูลคาปจจุบันของเงินสดรับ = 400 ลานบาท IRR อยูระหวาง 14%-18% คํานวณหาโดยวิธีการ

เทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้ 

 

โครงการ A: 

กระแสเงินสด (Cash flow) 
 

ผลรวมของคาปจจุบันสําหรับกระแสเงินสดรับ 

(Sum of PVs for CF1-4) 
 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

 0                 1                  2                  3                  4 

-400 200   160  120  40  

400 

0 
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โครงการ B 

วิธีทํา 

ถา IRR = 14% เปดตารางมูลคาปจจุบัน เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของแตละปจะไดดังน้ี 

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 เพื่อหาปจจัยดอกเบี้ยมูลคาปจจุบันของแตละปจะไดดังน้ี 

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 

 

 ดังน้ัน มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ = 400 ลานบาท IRR อยูระหวาง 10%-14% คํานวณหาโดยวิธีการ

เทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้ 

 

มูลคาปจจุบัน เงินสดรับตางกัน    403.24 – 378.07  =    25.17 ลานบาท  คา  IRR  ตางกับ       4% 

มูลคาปจจุบัน เงินสดรับตางกัน    403.24 – 400       =    3.24   ลานบาท  คา  IRR  ตางกับ      (4 × 3.24)/25.17                                                                            

                                                           =     0.51 % 

เพราะฉะน้ันคา        IRR ของโครงการ A    =      14 % + 0.51 %   =   14.51 % 
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 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

อายุโครงการใหเปนมูลคาปจจุบันแลวเทากับตนทุนของโครงการ (Cost of Capital) เพราะวา IRR ของ

โครงการ ก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected rate of return) ดังน้ี 

(1) ถา IRR มากกวาตนทุนโครงการหลังจากที่ชําระคืนท้ังหมดแลว จะเหลือสวนเกินทุนและสวนเกิน

ที่เหลือน้ีจะไปเพ่ิมหรือสะสมใหกับผูถือหุนของบริษัทและไปเพิ่มความมั่งค่ังใหกับผูถือหุนนั่นเอง 

(2) ในทางตรงขามถา IRR นอยกวาตนทุนของโครงการ ถาโครงการจะดําเนินตอไปก็จะตองไปเพิ่ม

ตนทุนใหกับผูถือหุน 

เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดพอดี (Breakeven) ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีทําให IRR มีประโยชนในการประเมิน

โครงการลงทุน 

 

ภาคผนวกที่ 2 แบบประเมินผลความรูความสามารถและศักยภาพการใชความคิดสรางสรรค 

 องคกรมีการสํารวจความรูความสามารถและศักยภาพการใชความคิดสรางสรรคของกลุมเปาหมาย

ประจําป เพ่ือนําผลประเมินที่ ได  (Gap Analysis) มาจัดทํา/ทบทวนแผนยกระดับและพัฒนาความรู 

ความสามารถและศักยภาพการใชความคิดสรางสรรคและจัดการนวัตกรรมองคกรระยะยาวและประจําป โดย

มีรายละเอียดของแบบประเมินผลความรูความสามารถและศักยภาพการใชความคิดสรางสรรค ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลคาปจจุบัน เงินสดรับตางกัน    419.66 – 377.53  =    42.13 ลานบาท    คา  IRR  ตางกับ  4% 

มูลคาปจจุบัน เงนิสดรับตางกัน    419.66 – 400      =    19.66   ลานบาท  คา  IRR  ตางกับ  (4 × 19.66)/42.13 

                                                          =     1.87 % 

เพราะฉะน้ันคา        IRR ของโครงการ B          =      10 % + 1.87 %   =   11.87 % 
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สวนที่ 1: ประเมินตนเองเกี่ยวกับความเขาใจ (การรับรู) 

ลําดับ

ที่ 
หัวขอ 

ระดับ ความคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ ไมเห็น

ดวย 

(0) 

เห็น

ดวย

นอย 

(1) 

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

(2) 

เห็น

ดวย

มาก 

(3) 

เห็นดวย

มากที่สุด 

(4) 

1 ทานไดรับทราบ

ขอมูลเก่ียวกับ

นโยบายและนิยาม

การจัดการความรู

และนวัตกรรมของ

องคกร 

      

2 ทานคิดวาองค

ความรูหรือ

นวัตกรรมใน

โครงการ หรืองานที่

ทานเกี่ยวของ

สอดคลองกับสภาพ

ปญหา หรือความ

ตองการของ

องคการเภสัชกรรม  

      

3 ทานคิดวาองค

ความรูหรือ

นวัตกรรมใน

โครงการ หรืองานที่

ทานเกี่ยวของ

สอดคลองกับความ

ตองการของลูกคา

หรือผูมีสวนไดสวน

เสียภายนอก

องคการ 

เภสัชกรรม 
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ลําดับ

ที่ 
หัวขอ 

ระดับ ความคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ ไมเห็น

ดวย 

(0) 

เห็น

ดวย

นอย 

(1) 

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

(2) 

เห็น

ดวย

มาก 

(3) 

เห็นดวย

มากที่สุด 

(4) 

4 ทานคิดวาองค

ความรูหรือ

นวัตกรรมใน

โครงการ หรืองานที่

ทานเกี่ยวของ 

สามารถนําไปใช

แกปญหาปรับปรุง

กระบวนการหรือ

พัฒนาไดอยาง

สอดคลองตาม

วัตถุประสงคและ

เปาหมายของ

องคการเภสัชกรรม 

      

5 ทานคิดวานวัตกรรม

ที่พัฒนาหรือ

ปรับปรุงโดย

องคการเภสัชกรรม

มคีวามแปลกใหม/

แตกตาง ซ่ึงไมเคย

เกิดข้ึนมากอนใน

อุตสาหกรรมยาใน

ประเทศ (ตาม

ตัวอยางในหมาย

เหตุ) 

     ตัวอยาง เชน 

1. Product 

Innovation ไดแก 

ยา New Drug, ยา 

first generic, 

วัตถุดิบที่ไมเคย

ผลิตมากอนใน

ประเทศ 
2. Process 

Innovation ไดแก 

กระบวนการท่ีไม

เคยเกิดขึ้นใน

อุตสาหกรรมยาใน

ประเทศ 
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ลําดับ

ที่ 
หัวขอ 

ระดับ ความคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ ไมเห็น

ดวย 

(0) 

เห็น

ดวย

นอย 

(1) 

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

(2) 

เห็น

ดวย

มาก 

(3) 

เห็นดวย

มากที่สุด 

(4) 

3. Business 

Innovation ไดแก 

ธุรกิจใหมที่ไมเคย

เกิดขึ้นใน

อุตสาหกรรม 

ยาในประเทศเชน 

โครงการยารักษา

โรคมะเร็ง 

โครงการกัญชาทาง

การแพทย 

6 ทานคิดวาองค

ความรูที่ไดรับจาก

การพัฒนา

นวัตกรรมสามารถ

นําไปใชประโยชนได 

เชน นําไป

ปฏบัิติงานจริง 

นําไปใชบูรณาการ/

ตอยอดกับเร่ืองอื่นๆ 

ได  
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สวนที่ 2 : ประเมินตนเองเกี่ยวกับความเขาใจ (พฤติกรรม) 

ลําดับ

ที่ 
หัวขอ 

ระดับ ความคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ ไมเห็น

ดวย 

(0) 

เห็น

ดวย

นอย 

(1) 

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

(2) 

เห็น

ดวย

มาก 

(3) 

เห็นดวย

มากที่สุด 

(4) 

1 ทานใหความรวมมือ

กับแนวทางการ

ทํางานใหมๆ การ

ปรับปรุง

กระบวนการ หรือ

การสรางนวัตกรรมที่

มุงเนนการพัฒนา

งานใหดีขึ้น 

      

 

2 ทานไดรับโอกาสใน

การพัฒนา/

ปรับปรุง/แกไข

ขอผิดพลาด และได

เรียนรูสิ่งใหมๆ อยู

เสมอ 

      

3 ทานมีการ

แลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณ

ภายใน/ระหวาง

องคกร 

      

4 ทานยินดีใหความ

รวมมือกับผูอ่ืน

ภายในองคกรในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนา

งานเพ่ือความสําเร็จ

ขององคการเภสัช

กรรม 
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ลําดับ

ที่ 
หัวขอ 

ระดับ ความคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ ไมเห็น

ดวย 

(0) 

เห็น

ดวย

นอย 

(1) 

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

(2) 

เห็น

ดวย

มาก 

(3) 

เห็นดวย

มากที่สุด 

(4) 

5 ทานยินดีใหความ

รวมมือกับผูอ่ืน

ภายนอกองคกรใน

การปรับปรุงหรือ

พัฒนางานเพ่ือ

ความสําเร็จของ

องคการเภสัชกรรม 

      

6 ทานมุงม่ันในการ

พัฒนาบริการเพ่ือ

ตอบสนองความ

ตองการและสราง

ความเชื่อมั่นใหกับ

ลูกคาอยูเสมอ 

      

 

ภาคผนวกท่ี 3 รายงานสรุปการปรับปรุงกระบวนการ (Process improvement) องคการเภสัชกรรม ป 

2564 

 

รายงานสรุปการปรับปรุงกระบวนการองคการเภสัชกรรมป 2564 

ชื่อกระบวนการ  แผนก  

กอง  ฝาย  

ตอนท่ี 1 การปรับปรุงกระบวนการ 

เหตุผลในการปรับปรุง เปาหมายในการปรับปรุง 
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สภาพปญหาที่นํามาสูการปรับปรุง สรุปสิ่งท่ีดําเนินการและผลลัพธ 

  

ตอนท่ี 2 องคความรูที่ไดรับระหวางการปรับปรุงกระบวนการ 

ชื่อองคความรู สาระสําคัญ / Tips and Tricks 

  

ประโยชนขององคความรู ขอแนะนําในการนําองคความรูไปใชตอยอด 

  

 

ภาคผนวกที่ 4 หัวขอการนําเสนอสําหรับเปดโครงการวิจัยและปดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและตอยอด

นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและ/หรือบริการ 

 แนวทางการนําเสนอสําหรับเปดโครงการวิจัยและปดโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและตอยอดนวัตกรรม

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 เคร่ืองจักร capacity 

1.2 Viability : ความจําเปนทางดานเศรษฐศาสตร 

1.3 Desirability : ความจําเปนทางดานสังคม  

2. ผลกระทบและแนวทางดําเนินการ  

 


