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การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านนวัตกรรม 
 
จากเกณฑ์ประเมินด้านการจัดการนวัตกรรมตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ และสาระส าคัญของ

แนวคิดการจัดการนวัตกรรมตามนิยามค าว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนวัตกรรมเกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มา
ผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ ด้วยกระบวนการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับพนักงานภายในองค์การเภสัชกรรมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
และน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่และต่อยอดเป็นนวัตกรรมในด้านต่างๆ 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ การมีนวัตกรรมในองค์กรเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรใน
ระยะยาว (Sustainable) เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์การเภสัชกรรมบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักเพ่ือความ
มั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน” จึงก าหนดกรอบแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรม 10 แบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม ดังรูป 

 

 
 
ที่มา : Ten type of Innovation by Larry Keeley 
 
 กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมแบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมในด้านการจัดวางโครงสร้างรูปแบบต่างๆ (Configuration) ประกอบด้วย ธุรกิจ
แบบใหม่ๆ (Profit Model) เครือข่าย (Network) และโครงสร้างองค์กร (Structure) กระบวนการ (Process)  

กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมด้านข้อเสนอที่ส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ (Product Performance) และการพัฒนาให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน (Product System)  
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กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ประกอบด้วย การบริการ 
(Service) ช่องทาง (Channel) ตราสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand) และการสร้างประสบการณ์
ของลูกค้า (Customer Experience)  

น ากรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมมาใช้ร่วมกับแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็น
กระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ โดยเน้นมุมมองของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (User-
Centered) และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมน ามาตรฐานการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1:2013 ที่
ทางสหภาพยุโรปได้ก าหนดขึ้นมาใช้ประกอบ เนื่องจากปัจจุบันองค์กรประสบกับความไม่แน่นอนหรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมากในการท าธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกท่ีรวดเร็ว เช่น ความผันแปรของ
ภูมิอากาศการเปิดการค้าเสรี ภาวะภัยแล้ง โลกร้อน หรือภาวะความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เป็นต้น ท าให้องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และ
ความสามารถในการอยู่รอด สามารถด ารงองค์กรได้อย่างยั่งยืน (Sustainable) วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนา
องค์กรเพ่ือการอยู่รอดก็คือการมีนวัตกรรมภายในองค์กร โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการนวัตกรรมขององค์กรมี 
ดังนี้ 

1. การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือสร้างรายได้และผลก าไรจากนวัตกรรมใหม่ 
2. การก่อให้เกิดความคิดใหม่และคุณค่าใหม่ภายในองค์กร 
3. การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก โดยการมองหาความต้องการและความจ าเป็นของตลาดในอนาคต 
4. การช่วยชี้บ่งและก าจัดความเสี่ยงขององค์กร 
5. การสร้างความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดภายในองค์กร 
6. การสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม 
แนวทางการด าเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือน ามาก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านนวัตกรรมขององค์กร เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของคู่แข่งขันในตลาด เทคโนโลยี ความต้องการ ความ
คาดหวังของลูกค้าและตลาด รวมทั้งโอกาสด้านการตลาด โดยโอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอก
ที่เอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการขององค์กร และอุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานของ
องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร  

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เช่น ความพร้อมของ
บุคลากรในองค์กร ความสามารถของผู้บริหาร และทรัพยากรอ่ืนๆ ในกระบวนการสร้างคุณค่าขององค์กร 
(Value Creation Process) โดยจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่ง
องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในที่องค์กร
ท าได้ และจุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถ
น ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้
ไม่ดี  
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จากการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรน าการจัดท าแผนแม่บทด้าน
นวัตกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านนวัตกรรม (Vision and Mission) เป็นการก าหนดความ
ต้องการ ทิศทาง และกรอบการด าเนินงานของนวัตกรรม เพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์ต่อไป 

2. การก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (Strategic Factors) น าผลการวิเคราะห์และ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรมาก าหนดเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ของการจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย 

 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) เกิดจากต าแหน่งในการแข่งขันในอนาคต
ขององค์กร (Strategic Positioning) เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน  

 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) เป็นความได้เปรียบในเชิงธุรกิจต่างๆ ที่มี
ผลส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์/บริการที่คล้ายคลึงกัน  

 ความสามารถพิเศษ (Core Competency) เป็นสิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด หรือขีด
ความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดขององค์กร ความสามารถพิเศษมักจะเป็นสิ่งที่ท้า
ทายคู่แข่ง หรือผู้ส่งมอบและคู่ค้าที่จะลอกเลียนแบบ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่ างยั่ งยืน 
ความสามารถพิเศษอาจเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่เหมือนใคร ตลาดที่เหมาะสม
ของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ 

3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบที่มีต่อนวัตกรรม (SWOT Analysis) น าผลการ
วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรมาก าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ผลกระทบที่มีต่อการจัดการด้านนวัตกรรม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic 
Positioning) ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Factors) ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์กรทั้งในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว เป็นการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกันเพ่ือสร้างความสอดคล้องในการถ่ายทอดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Factors) 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์กร ไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 

4.1 การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) เป็นต าแหน่งใน
อนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่ต้องการเพ่ือบรรลุที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ทั้งนี้การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์จะท าให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างต าแหน่ง
ในปัจจุบันและต าแหน่งในอนาคตขององค์กร เพ่ือวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ิม (Gap Analysis) น าไปสู่
การก าหนดยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) และยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมให้ชัดเจน สอดคล้อง 
และสนับสนุนการด าเนินการเพื่อมุ่งสู่ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรที่ต้องการต่อไป 

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (Strategic Factors) เพ่ือน ามาเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 

4.3 การวิเคราะห์เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (Goals) เพ่ือเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีชี้น าการปฏิบัติการน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในแต่ละ
ระยะ 

4.4 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม น าผลวิเคราะห์ที่ได้จากข้อก่อนหน้าทั้งหมดมาก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมที่ช่วยเสริมและร่วมกับยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) อันเป็นสิ่งที่ต้อง
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ด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic 
Positioning) ทีก่ าหนด จากนั้น ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการและกระบวนการด้านนวัตกรรม 
 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ องค์การเภสัชกรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมา
ก ากับการด าเนินงานตามนโยบายด้านนวัตกรรม พร้อมทั้งพิจารณาโครงการและงบประมาณด้านนวัตกรรม
ขององค์การเภสัชกรรม แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม ดังรูป 
 
รูปที่ 1-1 : โครงสร้างการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม 
 

 
 จากรูปโครงสร้างการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วนมีบทบาทหน้าที่โดยสังเขป ดังนี้ 
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ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ 
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิ จั ย พัฒนาและ
นวัตกรรม 

- ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแผนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และ
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- พิจารณาให้มีค าสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุนฯ พร้อม
ทั้งก ากับและประเมินผลงานวิจัยพัฒนาและผลงานนวัตกรรม  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และ
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- ก าหนดและก ากับการด าเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการความรู้
และนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและติดตามการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
ยกระดับการจัดการนวัตกรรม 
- เสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

2. คณะท างานผู้ประเมิน
โครงการวิจัยทั่วไป 

- ประเมินและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย 
- ติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขระหว่าง
การด าเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผน 
- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือรับทราบความคืบหน้า/
พิจารณาอนุมัต ิ

3. คณะท างานผู้ประเมินโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

- ประเมินและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการพัฒนานวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์  (Product Innovation) นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(Process/service Innovation) และนวัตกรรมด้านธุรกิจ (Business 
Innovation) 
- ติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขระหว่าง
การด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปตามแผน 
- วางแผนการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
- เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือรับทราบความคืบหน้า/
พิจารณาอนุมัต ิ

4. คณะท างานด้านการมุ่งเน้นการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม 

สร้างระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมผลักดันและ
สนับสนุนการด าเนินการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมน าไปสู่
การปฏิบัติและประยุกต์ใช้ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ 

5. KM & IM Facilitators 
 

รับนโยบายจากคณะท างานด้านการมุ่งเน้นการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมเพ่ือน าไปสื่อสารถ่ายทอด ผลักดันกระบวนการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผล
การด าเนินงานต่อคณะท างานฯ 

6. Project Management 
Center 

รวบรวม ประเมินและคัดเลือกโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะท างานชุดต่างๆ 



9 
 

 โดยมีกระบวนการด้านนวัตกรรมประกอบด้วยกระบวนการหลัก 6 กระบวนการที่มีการด าเนินการ
เชื่อมโยงกันระหว่างการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ดังนี้  
 
รูปที่ 1-2 : กระบวนการด้านนวัตกรรม 
 

 
 

เริ่มจากกระบวนการที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยการ
ก าหนด พัฒนา จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าไปสู่กระบวนการที่ 2 กระบวนการ
รวบรวมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรม  

กระบวนการที่ 3 กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือก ความคิดสร้างสรรค์ โดยตอบสนองต่อเสียงของ
ลูกค้า (Voice of Customer;  VOC) และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Stakeholder; VOS) ได้น า
เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (Quality Function Deployment; QFD) มาเป็นเครื่องมือ ต้ังแต่การ
ส ารวจและวิจัยตลาดเพ่ือต้องการทราบว่าถ้าลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีความพอใจในนวัตกรรมที่จะ
พัฒนาได้นั้น นวัตกรรมนั้นจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร การวิจัยและพัฒนาจะต้องแปลงความหมาย
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเริ่มจากกระบวนการฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ จากนั้นจึงเป็นการออกแบบวัตถุดิบหรือองค์ประกอบ และ
น าไปสู่การออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนและประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบด้วยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House 
of Quality) เพ่ือถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่กระบวนการปฏิบัติหรือการ
พัฒนาที่สมบูรณ์ ดังรูป 
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จากกระบวนการข้างต้นน าไปเป็นข้อมูลของกระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่  
กระบวนการที่ 4.1 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product 

Innovation) มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โอกาสทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ และความเป็นไปได้ของผลตอบแทนทาง
การเงินของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผลส าเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามที่องค์กร
คาดหวัง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 
รูปที่ 1-3 : ขั้นตอนการด าเนินงานด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  

 

 
 



11 
 

จากขั้นตอนการด าเนินงานข้างต้น มีหลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใน 2 ระยะจาก Gate-1 
ถึง Gate-2 ดังรูป 

 

 
 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เสนอเพ่ือการพิจารณาต้องผ่านกระบวนการประเมินโดยเริ่มจากการจัดเตรียม
ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพ่ือน ามาใช้ประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-1 การ
คัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Screening) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากนั้นจึงน าไป
ด าเนินการพัฒนาและน ามาประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-2 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product 
Development) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อีกครั้ง จึงจะถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือ
น าไปด าเนินการต่อในขั้นตอนการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (Commercial) ต่อไป มีรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของ Gate-1 การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Screening) ดังนี้ 

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

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ (Strategic Fit) 20 
1.1 ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์กับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

Corporate's  
New S-curve/

ผลิตภณัฑ์ตามนโยบาย 

Long-term 
Potential Star 

Short-term 
Potential Star 

Question 
Mark 

15 

1.2 ความสามารถในการน าไป
ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

Advance product 
platform i.e. Nasal 
Spray, Modified 

Well Extended 
(Modified 
Product in 

related fields, 

Extended 
(Conventional 
product, BCS 

Class I,III) 

Could not  
be 

Transferred 

5 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

Open Opportunities 
to many product, ≥3) 

Conventional 
product, BCS 

Class II,IV, New 
packaging) 

2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ (Business Opportunity) 20 
2.1 มูลค่าตลาดเปา้หมายของ
ผลิตภณัฑ์ต่อปี (Target Market 
Opportunity)  

≥ 500 ล้านบาท (400-500  
ล้านบาท) 

(300 - 400 ล้าน
บาท) 

< 300 ล้าน
บาท 
or 

Unpredictable 

10 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ของผลิตภณัฑ์ (Competitive 
Advantages) 

Leader/ 
Challenger 

Key Player (Top 5) Differentiate/ 
Price Taker/ 

Quality 
Leader 

None 10 

3. ระดับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ (Product Readiness)  20 
3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ของผลิตภณัฑ์ (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 ความพร้อมด้านก าลังการ
ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources)  

100% with owned 
Capacity and 

Resources 

>70% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

>50% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

5 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑ์ 
(Risk Assessment)  

None to Least Small 
(High Risks = 1) 

Medium  
(High Risks = 2) 

High 
(High Risks ≥ 3) 

5 

4. ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ (Returns)  40 
4.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
ผลิตภณัฑ์ (NPV within 3 
years) 

≥ 400 ล้านบาท [251-400 ล้าน
บาท) 

[100-250 ล้าน
บาท) 

< 100 ล้าน
บาท) 

10 

4.2 อัตราความสามารถในการ
ท าก าไรขั้นต้น (Gross Profit 
Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 10 

4.3 ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร์ :  
4.3.1 ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในบัญชียา
หลัก 

3 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ  
(ข้อ 4.3.1 หรือ 

4.3.2) 

1 ข้อ  
(ข้อ 4.3.3 
หรือ 4.3.4) 

20 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

4.3.2 ผลิตภณัฑ์ที่เป็น First 
Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 
4.3.3 ผลิตภณัฑ์ที่ทดแทนการ
น าเข้า 
4.3.4 ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในแนว
ทางการใช้ยา 
     100 
 

ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของ Gate-2 การประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Development) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-2 : Gate-2 หลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Development 
Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ (Strategic Fit)  15 
1.1 ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์กับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

Corporate's  
New S-curve/ 

ยานโยบาย 

Long-term 
Potential Star 

Short-term 
Potential Star 

Question Mark 5 

1.2 ความสามารถในการน าไปต่อ
ยอดกับผลิตภณัฑ์อื่นๆ 

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
เศรษฐศาสตร์ : 
4.3.1 ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในบัญชียา
หลัก 
4.3.2 ผลิตภณัฑ์ที่เป็น First 
Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 

3 ข้อ 2 ข้อ 
1 ข้อ  

(ข้อ 4.3.1 หรือ 
4.3.2) 

1 ข้อ  
(ข้อ 4.3.3 หรือ 

4.3.4) 
5 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

4.3.3 ผลิตภณัฑ์ที่ทดแทนการ
น าเข้า 
4.3.4 ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในแนว
ทางการใช้ยา 
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ (Business Potential)  20 
2.1 มูลค่าตลาดเปา้หมายของ
ผลิตภณัฑ์ (Target Market 
Opportunity) 

≥ 500 ล้านบาท 
(400-500  
ล้านบาท) 

(300 - 400  
ล้านบาท) 

< 300 ล้านบาท 
or 

Unpredictable 
5 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ของผลิตภณัฑ์ (Competitive 
Advantages) 

Leader/Challenger 
Key Player 

(Top 5) 
Price Taker None 5 

2.3 ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (Customer 
Requirements) 

Value-added (New 
drug, New 

Combination) 

Solution  
(เหนือความ
คาดหวัง) i.e. 
Clinical Trial, 
International 
Std, คุณภาพ

ดีกว่าผลติภณัฑ์
คู่แข่งใน

ท้องตลาด 

Meet 
Customer 

Requirement 
100% 

(QFD) ie. 
Timing, 

Packaging 

Meet 
Standard 

100% 
(QFD) 

5 

2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑ์ 
(Risk Assessment) 

None to Least 
Small 

(High Risks = 1) 
Medium  

(High Risks = 2) 
High 

(High Risks ≥ 3) 
5 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (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. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
ผลิตภณัฑ์ (NPV within 3 
years) 

≥ 400 ล้านบาท 
251-400 ล้าน

บาท 
100-250 ล้าน

บาท 
< 100 ล้านบาท 4 

3.4. ระยะเวลาคืนทุนของ
ผลิตภณัฑ์ (Payback Period) 

< 3 ปี 3-5 ปี 5-8 ปี > 8 ปี 4 

3.5. อัตราความสามารถในการ
ท าก าไรขั้นต้น (Gross Profit 
Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 4 

4. ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ (Technology Barrier)   15 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

4.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ของผลิตภณัฑ์ (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 อุปสรรคที่อาจเกดิขึ้นจาก
การน าเทคโนโลยีนีไ้ปใช้งาน 
(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. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  20 

5.1 ความพร้อมด้านก าลังการ
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. ศึกษาผลกระทบด้าน
กฎหมาย ความปลอดภัย                      
ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
(Compliance) 

Highly Compliance Compliance Legalized 
Safe to 
operate 

4 

5.3. มีบุคลากรที่มีทักษะและมี
ความพร้อมด้านการปฏบิัติการ
ของผลิตภณัฑ์ (Competency) 

Experts or 
Experience team 

Highly skilled 
team 

Skilled team Capable 4 

5.4. มีเครือข่ายและพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่พร้อมให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงาน (Partnership) 

Trusted Partners 
(with other 
Benefits) 

Good Partner 
(Good 

Evaluation) 

Partnership 
(Contracted) 

Business 
Contact 

(Agreement or 
MOU) 

4 

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

กระบวนการที่ 4.2 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการหรือ
บริการ (Process/Service Innovation) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการหรือ
บริการเดิมโดยการปรับวิธีการปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมกระบวนการหรือบริการมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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รูปที่ 3-1 : ขั้นตอนการด าเนินงานด้านนวัตกรรมกระบวนการหรือบริการ (Process/Service Innovation) 
 

 
 

จากข้ันตอนการด าเนินงานข้างต้น มีหลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมกระบวนการ ดังรูป 
 

จากขั้นตอนการด าเนินงานข้างต้น มีหลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมกระบวนการหรือบริการ 
(Process/Service Improvement or Innovation Evaluation) ใน 3 ขั้นตอน ดังรูป 

 
 

 



17 
 

นวัตกรรมกระบวนการหรือบริการที่เสนอเพ่ือการพิจารณาต้องผ่านกระบวนการประเมินที่ด าเนินการ
เป็นรอบในแต่ละปี โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการขององค์กร 
(Supply Chain and Process Analysis) มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการ
ปรับปรุงนวัตกรรมกระบวนการหรือบริการประจ าปี ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และคัดเลือกนวัตกรรม
กระบวนการหรือบริการ (Analysis and Screening) ในช่วงเวลาเดือนแรกของทุกปี โดยต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากนั้นจึงน าไปด าเนินการขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 
(Improvement or Innovation) ในช่วงเวลาเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 11 ของทุกปี โดยกิจกรรมที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีควรได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สุดท้าย น าผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไป
ประมวลเป็นผลลัพธ์ในภาพรวมในขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมใน
ภาพรวม (Overall Evaluation) ในช่วงเวลาเดือนที่ 12 ของทุกปี โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่
ละข้อของขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Analysis and Screening) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3-1 : ขั้นตอนที่ 1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการหรือบริการ (Process/Service 
Screening Criteria) 
 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร (Strategic Fit)  30 
1.1 ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
องค์กร (Strategic Fit) 

Strategic Direction 
& Corporate KPI 

Alignment 

Another 
Function 
Alignment 

Functional KPI 
Alignment 

Department 
KPI Alignment 

30 

2. ระดับความพร้อมของการด าเนินการ (Readiness)   30 
2.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และความสามารถในการ
ด าเนินการ (Technology and 
Competency Advantage) 

100% Already 
Exist and 

Acquirable 

>70% Already 
Exist and 

Acquirable 

>50% Already 
Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 
or under 

development 
30 

3. ผลตอบแทน (Returns)   40 
3.1 การประเมินผลตอบแทนท่ี
คาดหวังจากการปรับปรุงหรือ
พัฒนานวัตกรรม (Financial 
Returns) 

สามารถวิเคราะห์
ผลได้โดยตรง            

≥ 10 ล้านบาท 

สามารถ
วิเคราะหผ์ล 
ได้โดยตรง  

< 10 ล้านบาท 

สามารถ
วิเคราะหผ์ล 
ได้โดยอ้อม 

ไม่สามารถ
วิเคราะหห์า

ผลได ้
40 

     100 
 

ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการหรือบริการ (Process/Service Improvement and Innovation) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่  3-2 : ขั้นตอนที่  2 .1 การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Improvement or Innovation Criteria) 
 

ล าดับที ่ หลักเกณฑ ์
คะแนน 

(% น  าหนัก) 
1 การก าหนดหัวข้อปัญหา (Problem Identification) 

1. เหตุผลในการก าหนดหัวข้อและผลกระทบจากการปรบัปรุงท่ีมีต่อหน่วยงานยังไม่มากพอ 
2. แสดงถึงเหตผุลในการก าหนดหัวขอ้ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
3. มีการก าหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และขอบเขตในการด าเนินการกิจกรรมที่ชัดเจน 
4. หัวข้อการปรับปรุงที่ก าหนด สามารถสร้างผลกระทบสูงต่อการปรับปรุงหรือสร้างมูลคา่เพิ่ม

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

10% 

2 การส ารวจสภาพปัจจบุันและตั งเป้าหมาย (Observation and Target Setting) 
1. แสดงข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจบุันหรือสภาพแวดล้อมไดไ้มต่รงกบัหัวข้อปัญหา 
2. แสดงข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจบุันหรือสภาพแวดล้อมของหัวข้อปัญหาได้ แม้จะยังไม่ครบ

ทุกด้าน 
3. แสดงข้อมูลการส ารวจสภาพปัจจบุันหรือสภาพแวดล้อมของหัวข้อปัญหาได้อย่างครบถ้วน

และชัดเจน มีการก าหนดตัวช้ีวัดทัง้ที่สาเหตุ (Leading Indicator) และผลลัพธ์ (Lagging 
Indicator) 

4. “SMART” Target (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุผล สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร และเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ก าหนด) และมีการก าหนดตวัช้ีวัดที่ครอบคลุมทั้งใน
เชิงปริมาณและคณุภาพ 

10% 

3 การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation Plan) 
1. รายละเอียดต่างๆ ของแผนงานยังไม่ชัดเจน 
2. แสดงถึงช่วงเวลาในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมอย่างครบถ้วน 
3. แสดงถึงแผนและผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของแต่ละกจิกรรม 
4. อธิบายถึงสาเหตุและการปรับแก้แผน ในกรณีที่การด าเนินการไม่เปน็ไปตามแผนท่ีวางไว้ 

10% 

4 การวิเคราะห์สาเหตุ (Cause Analysis) 
1. ไม่แสดงถึงความสอดคล้องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู การแยกแยะข้อมูลเพื่อการ

วิเคราะห์ และการจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุง/พัฒนา 
2. แสดงถึงความสอดคล้องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การแยกแยะข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 

และการจัดล าดับความส าคญัในการปรับปรุง/พัฒนา แม้ว่าจะยังไมค่รบถ้วน 
3. แสดงถึงความสอดคล้องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การแยกแยะข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 

และการจัดล าดับความส าคญัในการปรับปรุง/พัฒนา ได้อย่างครบถว้น 
4. สามารถน าผลการวิเคราะห์มาจดัล าดับความส าคญัในการปรับปรุง/พัฒนาได้อย่างชัดเจน 

ตรงประเด็น และมีข้อมลูรองรับทีน่่าเชื่อถือ 

20% 

5 การก าหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution Implement) 
1. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พฒันาที่ยังไม่ชัดเจน 
2. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พฒันาที่สอดคล้องกับสาเหตุทีไ่ด้วิเคราะหไ์ว ้
3. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่ครบถ้วน และเป็นไปได้ในการน าไปด าเนินการ 
4. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่โดดเด่น สามารถสร้างความมั่นใจในโอกาสของการ

ประสบผลส าเร็จ 

20% 

6 การติดตามและประเมินผล (Results Measure) 
1. ไม่แสดงถึงการน ามาตรการปรับปรุง/พัฒนาไปใช้และติดตามผล 

10% 
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ล าดับที ่ หลักเกณฑ ์
คะแนน 

(% น  าหนัก) 
2. แสดงถึงการด าเนินการและรายงานผล แตด่้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปเมื่อเปรยีบเทียบกับ

แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พฒันา 
3. แสดงถึงการด าเนินการและรายงานผล ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการประเมินผลเมื่อ

สิ้นสุดการด าเนินการ 
4. มีการก าหนดวิธีการตดิตามและจดุตรวจสอบ (Check Points) ที่ครอบคลุมทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
7 การท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) 

1. แสดงถึงการน ามาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จไปจัดท าเป็นมาตรฐาน แม้จะยัง
ไม่ชัดเจน 

2. แสดงถึงการน ามาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จไปจัดท าเป็นมาตรฐานท่ีชัดเจน 
3. แสดงถึงแนวทางในการติดตามประเมินผล (Monitoring) และระบบข้อมูล (Information 

System) ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่จัดท า 
4. แสดงถึงความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรม เช่น แผนการขยายผล แนวทางในการน า

มาตรการที่ประสบผลส าเร็จไปต่อยอดหรือสร้างมลูค่าเพิ่ม 

20% 

  100% 
 
หมายเหตุ  
1. การให้คะแนนแบบสะสม โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์ในระดับก่อนหน้าอย่างสมบูรณ์จึงจะเริ่มพิจารณาคะแนน
ในหลักเกณฑ์ระดับถัดไป 
2. น้ าหนักของคะแนนในแต่ละข้อ (% Weight) อาจมีการปรับให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 
แต่ส าหรับการด าเนินกิจกรรมในช่วงเริ่มต้น ควรให้น้ าหนักกับหัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุ (Cause 
Analysis) หัวข้อที่ 5 การก าหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution Implement) และหัวข้อที่ 7 การท า
ให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) เป็นหลัก 
 
ตารางที่ 3-3 : ขั้นตอนที่ 2.2 การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมบริการ (Service Improvement 
or Innovation Criteria) 
 

ล าดับที ่ หลักเกณฑ ์ คะแนน 
(% น  าหนัก) 

1 การก าหนดคุณค่าทีต่้องการ 
1. แสดงถึงการระบุคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ (6%) 
2. แสดงถึงการระบุคุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ผู้เสียกลุ่มอื่นได้รับ (6%) 
3. แสดงถึงการก าหนดตัวชีว้ัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (8%) 

20% 

2 การระบุกระบวนการที่ส าคญั 
1. แสดงการระบุกระบวนในปัจจบุัน  (3%) 
2. แสดงการระบุจุดปรับปรุงในกระบวนการ (3%) 
3. แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการกอ่นและหลังปรับปรุง (4%) 

10% 

3 การระดมความคิดสรา้งสรรค ์
1. สามารถระบุผู้รับผิดชอบในการระดมความคิดสร้างสรรค์ (6%) 
2. แสดงถึงกระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค์ (6%) 
3. แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน (transformation) (8%) 

20% 
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ล าดับที ่ หลักเกณฑ ์ คะแนน 
(% น  าหนัก) 

4 การจัดท าต้นแบบและการทดสอบ 
1. มีการจัดท าต้นแบบหรือการน าร่อง (6%) 
2. แสดงถึงมีการทดสอบต้นแบบหรือการน าร่อง (6%) 
3. แสดงถึงการแก้ไขปรับปรุงต้นแบบหรือการน าร่องก่อนน าไปใช้จริง (8%) 

20% 

5 การด าเนินการปรับปรุง 
1. แสดงถึงช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วน (3%) 
2. แสดงถึงการติดตามผลเทียบกับแผนงาน (3%) 
3. แสดงถึงการปรับแผนและระบุสาเหตุในกรณีไม่สามารถด าเนินการตามแผนทีก่ าหนดไว้ (4%) 

10% 

6 การตรวจสอบคุณค่าที่ได้รบั 
1. มีการรายงานผลแต่ขอ้มูลน้อยกวา่ 1 เดือน (3%) 
2. มีการติดตามรายงานผลและมีข้อมูลมากกวา่ 1 เดือน (3%) 
3. มีการรายงานผลครบทั้งปริมาณและคุณภาพ (4%) 

10% 

7 การจัดท าเป็นมาตรฐาน 
1. แสดงถึงรายงานสรุปผล (3%) 
2. แสดงถึงการน าไปปรับปรุงมาตรฐานการท างาน (3%) 
3. แสดงถึงจุดควบคุมและประเมินผลที่สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง (4%) 

10% 

  100% 
 
หมายเหตุ  
1. การให้คะแนนแบบสะสม โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์ในระดับก่อนหน้าอย่างสมบูรณ์จึงจะเริ่มพิจารณาคะแนน
ในหลักเกณฑ์ระดับถัดไป 
2. น้ าหนักของคะแนนในแต่ละข้อ (% Weight) อาจมีการปรับให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 
แต่ส าหรับการด าเนินกิจกรรมในช่วงเริ่มต้น ควรให้น้ าหนักกับหัวข้อที่ 1 การก าหนดคุณค่าที่ต้องการ หัวข้อที่ 
3. การระดมความคิดสร้างสรรค์ และหัวข้อท่ี 4 การจัดท าต้นแบบและการทดสอบ เป็นหลัก 
 

สุดท้ายเป็นการน าผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเป็นผลลัพธ์ในภาพรวมขององค์กร 
ในขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation) 
ตามหัวข้อที่ก าหนดเป็นเป้าหมายที่ส าคัญขององค์กร เช่น ผลการปรับปรุงด้านคุณภาพ (Quality 
Improvement) เช่น ปริมาณของเสียที่ลดลง อัตราผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น ต้นทุนที่ลดลง (Cost Reduction) ก าลัง
การผลิตที่เพ่ิมขึ้น (Capacity Utilization) การส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงต่อเวลามากขึ้น (On-time 
Delivery Performance) การลดระยะ เวลาการด า เนิ นงาน หรือวั สดุคงคลั งที่ ลดลง  ( Inventory 
Management/ Shortening Lead-time) ความพึงพอใจของลูกค้าทั้ งภายในและภายนอกที่ สู ง ขึ้ น 
(Customer Satisfaction) เป็นต้น 

กระบวนการที่ 4.3 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมธุรกิจ (Business 
Innovation) มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โอกาสทางการตลาด 
ความพร้อมด้านต่างๆ ในการด าเนินงานโครงการ และความเป็นไปได้ของผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าผลส าเร็จของโครงการจะเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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รูปที่ 4-1 : ขั้นตอนการด าเนินงานด้านนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 
 

 
 
จากขั้นตอนการด าเนินงานข้างต้น มีหลักเกณฑ์ประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจใน 3 ระยะจาก 

Gate-1 ถึง Gate-3 ดังรูป 
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โครงการนวัตกรรมธุรกิจที่เสนอเพ่ือการพิจารณาต้องผ่านกระบวนการประเมินโดยเริ่มจากการ
จัดเตรียมข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้นเพ่ือน ามาใช้ประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-1 
การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เพ่ือ
น าไปจัดท าขอบเขตด าเนินงานโครงการและน ามาประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-2 การก าหนดขอบเขต
ด าเนินงานโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากนั้นจึง
น าไปด าเนินการพัฒนาโครงการและน ามาประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-3 การพัฒนาโครงการนวัตกรรม
ธุรกิจ (Business Development) โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อีกครั้ง จึงจะถือว่าผ่านหลักเกณฑ์
การประเมินโครงการเพ่ือน าไปด าเนินการต่อในขั้นตอนของการน าร่อง (Pilot) และด าเนินการในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial) ต่อไป โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของ Gate-1 การคัดเลือกโครงการ
นวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening) ดังนี้ 
ตารางที่ 4-1 : Gate-1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive 

Edge 
Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic Fit)  40 
1.1 ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

Corporate's  
New S-curve 

Strategic 
Objective 
Alignment 

Strategic 
Direction 
Alignment 

Strategy 
Alignment 

20 

1.2 ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร์  

High and 
Continue 

High Medium Low 20 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity)  20 
2.1 มูลค่าตลาดเปา้หมายของ
โครงการ (Target Market 
Opportunity) 

≥ 1,000 ล้านบาท 
[500 - 1,000 

ล้านบาท) 
[200 - 500  
ล้านบาท) 

< 200 ล้านบาท 
or 

Unpredictable 
20 

3. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) 20 
3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ของโครงการ (Technology 
Advantage) 

100% Already 
Exist and 

Acquirable 

>70% Already 
Exist and 

Acquirable 

>50% Already 
Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 
or under 

development 
20 

4. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  20 
4.1 ความพร้อมด้านก าลังการ
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 
 

ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของ Gate-2 การก าหนดขอบเขตด าเนินงานโครงการ
นวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-2 : Gate-2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic Fit)  20 
1.1 ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

Corporate's  
New S-curve 

Strategic 
Objective 
Alignment 

Strategic 
Direction 
Alignment 

Strategy 
Alignment 

12 

1.2 ความสามารถในการน าไป
ต่อยอดกับโครงการอื่นๆ 

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 มูลค่าตลาดเปา้หมายของ
โครงการ (Target Market 
Opportunity) 

≥ 1,000  
ล้านบาท 

[500 - 1,000 
ล้านบาท) 

[200 - 500  
ล้านบาท) 

< 200 ล้านบาท 
or 

Unpredictable 
10 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ของโครงการ (Competitive 
Advantages) 

Leader 
Key Player 

(Top 3) 
Price Taker None 10 

3. ระดับความพร้อมของโครงการ (Project Readiness)   20 
3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
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 ความพร้อมด้านก าลังการ
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
เสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อ
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 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
ผลิตภณัฑ์ (NPV within 5 
years) 

≥ 500  
ล้านบาท 

≥ 300  
ล้านบาท 

≥ 200  
ล้านบาท 

≥ 100 ล้านบาท 15 

4.2 อัตราความสามารถในการ
ท าก าไรขั้นต้น (Gross Profit 
Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 15 

4.3 ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร์  

High and Continue High Medium Low 10 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

(% 
น  าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

     100 
 

ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของ Gate-3 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business 
Development) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-3: Gate-3 หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Development Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

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

น  าหนัก) Competitive 
Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic Fit)  15 
1.1 ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategy 
Alignment) 

Corporate's  
New S-curve 

Strategic 
Objective 
Alignment 

Strategic 
Direction 
Alignment 

Strategy 
Alignment 

5 

1.2 ความสามารถในการน าไป
ต่อยอดกับโครงการอื่นๆ 
(Opportunity to Apply) 

Core Know-how 
(Open 

Opportunities 
to many 

projects, ≥3) 

Well Extended 
(Modified to 
Project in 

related fields) 

Extended 
(Adapted to 

similar 
Project) 

Could not  
be Transferred 

5 

1.3 ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร ์

High and 
Continue 

High Medium Low 5 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Potential)  20 
2.1 มูลค่าตลาดเปา้หมายของ
โครงการ (Target Market 
Opportunity) 

≥ 1,000  
ล้านบาท 

[500 - 1,000  
ล้านบาท) 

[200 - 500 ล้าน
บาท) 

< 200 ล้านบาท 
or 

Unpredictable 
5 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ของโครงการ (Competitive 
Advantages) 

Leader 
Key Player  

(Top 3) 
Price Taker None 5 

2.3 ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (Customer 
Requirements) 

Value creator Value-added Solution 
Meet 

Requirement 
5 

2.4 โอกาสในการเกิดความ
เสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อ
โครงการ (Risk Assessment) 

None to Least 
Small 

(High Risks ≥ 1) 

Medium  
(High Risks ≥ 

2) 

High 
(High Risks ≥ 3) 

5 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)   25 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

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

น  าหนัก) Competitive 
Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

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. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการ (NPV within 5 
years) 

>500  
ล้านบาท 

>100 ล้านบาท >10 ล้านบาท <10 ล้านบาท 6 

3.4. ระยะเวลาคืนทุนของ
โครงการ (Payback Period) 

<3 ปี 3-5 ปี 5-8 ปี >8 ปี 6 

3.5. อัตราความสามารถในการ
ท าก าไรขั้นต้น (Gross Profit 
Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 5 

4. ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier)   20 
4.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ของโครงการ (Technology 
Advantage) 

100% Already 
Exist and 

Acquirable 

>70% Already 
Exist and 

Acquirable 

>50% Already 
Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 
or under 

development 
5 

4.2 การเปรียบเทียบกับ
เทคโนโลยีในตลาดหรือคู่แข่ง 
(Technology Benchmark) 

No potential 
competitive 
technologies 

Potential 
competitive 

technologies in 
early 

development 

Some 
competitive 
technologies 

Many 
competitive 
technologies 
and mostly 

better 

5 

4.3 การคุ้มครองเทคโนโลยีของ
โครงการ (Technology 
Protection) 

Protected Patent/Copyright Registration Preparation 5 

4.4 อุปสรรคที่อาจเกดิขึ้นจาก
การน าเทคโนโลยีนีไ้ปใช้งาน 
(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. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  20 

5.1 ความพร้อมด้านก าลังการ
ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources)  

100% with 
owned Capacity 
and Resources 

>70% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

>50% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

4 

5.2. ศึกษาผลกระทบด้าน
กฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอ

Highly 
Compliance 

Compliance Legalized 
Safe to 
operate 

4 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

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

น  าหนัก) Competitive 
Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

นามัย และสิ่งแวดล้อม 
(Compliance) 
5.3. มีบุคลากรที่มีทักษะและมี
ความพร้อมด้านการปฏบิัติการ
ของโครงการ (Competency) 

Experts or 
Experience 

team 

Highly skilled 
team 

Skilled team Capable 4 

5.4. มีเครือข่ายและพันธมิตร
ทางธุรกิจที่พร้อมให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน 
(Partnership) 

Trusted 
Partners 

(with other 
Benefits) 

Good Partner 
(Good 

Evaluation) 

Partnership 
(Contracted) 

Business 
Contact 

(Agreement or 
MOU) 

5 

     100 

 
จากนั้น ด าเนินการกระบวนการที่ 5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือจัดเก็บองค์

ความรู้และนวัตกรรมที่ส าคัญเป็นทรัพย์สินขององค์กร ก่อนที่จะด าเนินการกระบวนการที่ 6 กระบวนการน า
นวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมเพ่ือสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่องค์กร  
(Commercial and Social Phase) มีวัตถุประสงค์ ในการติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการ
เปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินของโครงการที่ได้จัดท าไว้ก่อนหน้า และความสามารถในการน า
โครงการไปปฏิบัติประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยโครงการที่ถูกประเมินควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 มิฉะนั้น ควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงแผนโครงการใหม่ก่อนที่จะพิจารณาตัดสินใจในการ
ด าเนินการโครงการต่อไป โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของการน านวัตกรรมออกไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม (Commercial and Social Phase) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5-1 : หลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(Commercial and Social Phase Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

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

น  าหนัก) Competitive 
Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)   60 
1.1. อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายในเทียบกับประมาณ
การ (IRR) 

100% 90% 80% 70% 10 

1.2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการเทยีบกับประมาณการ 
(NPV) 

100% 90% 80% 70% 20 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

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

น  าหนัก) Competitive 
Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

1.3 อัตราความสามารถในการ
ท าก าไรขั้นต้นเทียบกับประมาณ
การ (Gross Profit Margin) 

100% 90% 80% 70% 30 

2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ (Social and Economic Returns) 60 
2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือ
เศรษฐศาสตรเ์ทียบกับเป้าหมาย
ที่ก าหนด (Social and 
Economic Returns) 

100% 90% 80% 70% 60 

3. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  40 
3.1 ความพร้อมด้านก าลังการ
ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources)  

100% with 
owned 

Capacity and 
Resources 

>90% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

>80% with 
owned or 

controllable 
Capacity and 

Resources 

≥70% is 
Uncontrollable 

10 

3.2 โครงสร้างและผูร้ับผดิชอบ
ในการด าเนินงาน (Project 
Structure and 
Responsibility) 

100% 
Fulfillment 

80% 
Fulfillment 

< 80% 
Fulfillment 

Non-clarify 10 

3.3 ความคืบหน้าของการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
(Project Progress) 

100% 90% 80% 70% 10 

3.4 การบริหารความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk 
Assessment) 

None to Least 
Small 

(High Risks ≥ 1) 
Medium  

(High Risks ≥ 2) 
High 

(High Risks ≥ 3) 
10 

 100 

หมายเหตุ  
1. โครงการนวัตกรรมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินในข้อ 1 และ 3 
2. โครงการนวัตกรรมใช้ประโยชน์เชิงสังคมให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินในข้อ 2 และ 3 
3. โครงการนวัตกรรมใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคมให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนระหว่างหลักเกณฑ์การ
ประเมินในขอ้ 1 และ 2 ใหม่ โดยมีคะแนนรวมกันเท่ากับร้อยละ 60 ตามความเหมาะสมของโครงการ  
 

 จากยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสื่อสารและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ในทุกระดับภายใต้โครงสร้างการ
บริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม ตามกระบวนการด้านนวัตกรรมและผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการ
นวัตกรรม จนสามารถน าความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการท างาน หรือรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ต่อไป 
  


