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หัวข้อที่ 1 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านนวัตกรรม 

นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยนวัตกรรมเกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหาร
จัดการ ด้วยกระบวนการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพนักงานภายในองค์การ    
เภสัชกรรมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ และน ามาประยุกต์ ใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือสร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่และต่อยอดเป็นนวัตกรรมในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กร 
ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการด้าน
สาธารณสุขของประเทศ การมีนวัตกรรมในองค์กรเป็นปัจจัยความส า เร็จที่ส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว (Sustainable) 

แนวทางการด าเนินงานด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านนวัตกรรม และน ามา
วิเคราะห์และแยกแยะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนแม่บทด้าน
การจัดการความรู้และนวัตกรรม ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของคู่แข่งขันในตลาด เทคโนโลยี 
ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและตลาด รวมทั้งโอกาสด้านการตลาด 
 โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เ อ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร 
 อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร  
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เช่น ความพร้อมของ

บุคลากรในองค์กร ความสามารถของผู้บริหาร และทรัพยากรอ่ืนๆ ในกระบวนการสร้างคุณค่าขององค์กร 
(Value Creation Process) 
 จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรน ามาใช้เป็น

ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ 
 จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถ

น ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในที่
องค์กรท าได้ไม่ดี  
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 กรอบการวิเคราะห์สภาพการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย นโยบายภาครัฐ Statement 
of Direction (SOD) สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST Analysis) 
การวิเคราะห์จุดบอด (Blind Spot) หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับคู่แข่งหรือคู่เทียบ (Benchmark) ดังนี้ 
 1.1 นโยบายภาครัฐ โดยการน าข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐในระดับประเทศ เช่น 
นโยบายการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมจากคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร 
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 1.2 Statement of Direction (SOD) โดยการน าข้อมูลที่กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจ้า
สังกัดได้ก าหนดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions) ที่ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจและชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจควรให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในแต่ละปีมี 3 ระดับ 
ดังนี้ 

o แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
o แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรม 
o แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

 1.3 การวิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (PEST 
Analysis) แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาค ประกอบด้วย สถานการณ์
เศรษฐกิจโลก สถานการณเ์ศรษฐกิจไทย ปัจจัยทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมทางกฎหมายและกฎระเบียบ และ
ปัจจัยด้านสังคม และการวิเคราะห์ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขององค์กร ซึ่งมีกรอบการวิเคราะห์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

 

สถานการณ์โลก 

สถานการณ์เศรษฐกิจ
ไทย 

ประเด็น
ส าคัญ และ
ผลกระทบ
ต่อองค์กร 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลก 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
มหภาค 

 

หน่วยงานก ากบัดูแล 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์ที่ส าคัญใน
ขณะนั้นๆ เช่น ภาวะโลก

ร้อน โรคระบาด 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

ภาวะการตลาด 

 

ปัจจัยทางการเมือง
และสิ่งแวดล้อมทาง

กฎหมายและ
กฎระเบียบ 

 

เสถียรภาพทางการเมือง 

นโยบายและกฎระเบยีบ 

 

ปัจจัยดา้นสังคม 

การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากร 

สภาพสังคม 

 

พฤติกรรมการแข่งขัน 
วิเคราะห์ธุรกจิหรือ
อุตสาหกรรมองค์กร 

โครงสร้างธุรกิจ 

ผลการด าเนินงาน 
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1.4 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) จะช่วยให้เข้าใจถึง

โครงสร้าง แนวโน้มหลัก และแรงกระท าต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรในอุตสาหกรรม
หรือตลาดเป้าหมาย ช่วยให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและคู่แข่ง เห็นภาพแนวโน้ม
และภัยคุกคามในอุตสาหกรรม และทราบว่าอุตสาหกรรมก าลังจะโตขึ้นหรือถดถอยลง มีรายละเอียดในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 

 
 

1. อ านาจต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์  
o จ านวนผู้ขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ ถ้ามีผู้ขายน้อยราย อ านาจต่อรองของผู้ขายจะสูงและมี

อิทธิพลเหนือผู้ซื้อท้ังในด้านราคา คุณภาพ และเงื่อนไขการซื้อขายอ่ืนๆ 
o ระดับการรวมตัวกันของผู้ขายวัตถุดิบ ถ้าผู้ขายรวมตัวกันได้อ านาจการต่อรองก็จะสูง 
o จ านวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี ถ้าวัตถุดิบมีน้อย อ านาจต่อรองจะสูง 
o ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบมีความแตกต่างกันมาก อ านาจต่อรอง

ผู้ขายจะสูง 
2. อ านาจต่อรองจากผู้ซื้อสินค้า  
o ปริมาณการซื้อ ถ้าผู้ซื้อท าการสั่งซื้อในปริมาณท่ีมาก ย่อมมีอ านาจการต่อรองสูง 
o ข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับเกี่ยวกับสินค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามีข้อมูลมากก็ต่อรองได้มาก 
o ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
o ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ซื้อ ถ้าลูกค้ารวมตัวกันง่ายก็มีอ านาจต่อรองสูง 
o ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปสู่ธุรกิจต้นน้ า (Backward Integration) ถ้า

ลูกค้าสามารถผลิตสินค้าได้ด้วยตนเอง อ านาจการต่อรองของลูกค้าก็จะสูง 
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o ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอ่ืน (Switching Costs) หรือใช้สินค้าของคู่แข่งแล้ว
ลูกค้าต้องมีต้นทุนในการเปลี่ยนสูง อ านาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่ า 

3. ข้อจ ากัดการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้แข่งขันรายใหม่  
o เงินลงทุน (Capital Requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่ และหาก

เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงก็อาจท าให้ผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันรายใหม่ไม่กล้าตัดสินใจเข้ามา
ลงทุน เพราะต้องเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่คุ้มทุนหรือขาดทุน 

o การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) เนื่องจากผู้ที่เข้ามาท าธุรกิจใหม่ต้อง
พบแรงกดดันในเรื่องการประหยัดต้นทุนการผลิตในปริมาณที่มากเพ่ือสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งรายเดิมท่ีมีความได้เปรียบทุกด้าน 

o ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงไปใช้สินค้าอ่ืน (Switching Cost) การน าเสนอสินค้า
ให้กับลูกค้าโดยที่ต้องแข่งขันกับผู้ผลิตรายเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องการที่จะหันไปใช้
สินค้าอ่ืนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ต้องการเสียเงินเพ่ือการปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอย่างอัน
เนื่องมาจากสินค้าที่ผลิตใหม่มีลักษณะการใช้งานไม่เหมือนกัน ท าให้ลูกค้าไม่สนใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนมาใช้สินค้าตัวใหม่ท าให้ธุรกิจรายใหม่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าเดิมในการ
ชักจูงให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้าของตนเอง 

o การเข้าถึงช่องทางการจ าหน่าย (Access to Distribution Channels) คู่แข่งรายใหม่จะต้อง
ใช้ความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยชักจูงหรือให้ข้อเสนอที่
ดีกว่า 

o นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริม หรือมีข้อห้ามสัมปทาน เช่น สัมปทาน
คลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่และทีวีดิจิตอลในประเทศไทย เป็นต้น 

o ความเสียเปรียบด้านต้นทุน (Cost Disadvantages) ในการด าเนินงาน ธุรกิจใหม่อาจมี
ต้นทุนการด าเนินงานที่สูง เช่น การลงทุนด้านการวิจัยหรือความรู้ต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์
ทางด้านการท างานและการด าเนินงานสายงานธุรกิจนั้นๆ ซึ่งมีปัจจัยนี้มากก็จะยิ่งเป็นผลดี
กับผู้ประกอบการรายเดิม 

4. แรงผลักดันจากสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
o ระดับการทดแทน เป็นการทดแทนได้มากหรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน เช่น เครื่องปรับอากาศ

กับพัดลม 
o ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้าปัจจุบันไปสู่การใช้สินค้าทดแทน 
o ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทน  

5. การแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
o จ านวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม หากมีจ านวนมากหรือมีขีดความสามารถที่พอๆ กันย่อม

ส่งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรง บางกรณีที่แม้จะมีจ านวนผู้ประกอบการน้อยรายและแต่ละ
รายมีสัดส่วนการครองตลาดใกล้เคียงกันก็อาจส่งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงได้เช่นกัน  

o ก าลังการผลิตส่วนเกิน หากอุตสาหกรรมใดมีการใช้ต้นทุนคงที่สูงจะมีความจ าเป็นต้องคง
ขนาดของการใช้อัตราก าลังการผลิตไว้สูงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ต้นทุนต่อหน่วยคุ้มค่าที่จะผลิต 
เมื่อความต้องการ (Demand) ลดแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถลดระดับปริมาณการผลิตลง
มาได้อาจท าให้เกินภาวะสินคา้ลดตลาด (Over Supply)  
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o อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่รุนแรงมาก
นัก ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตราที่สูงก็ยิ่งสามารถดูดซับ เอาการแข่งขันที่รุนแรงไปได้
เท่านั้น  

o ความผูกพันในตราสินค้า (Brand Loyalty) ความแตกต่างของสินค้าและบริการ ยิ่งสินค้าที่มี
ความแตกต่างกันมาก การแข่งขันจะน้อยลง ท าให้เกิดความผูกพันในตราสินค้านั้นๆ 

1.5 การวิเคราะห์จุดบอด (Blind Spot) หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มาจากมุมองมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กร ซึ่ง เป็นมุมมองที่ต้องการให้องค์กร
เปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับปรุง โดยอาจเป็นมุมมองที่องค์กรไม่เคยคาดคิด ไม่เคยค านึงถึง หรือไม่เคยได้รับ
ข้อมูลมาก่อน ซึ่งการจะได้รับข้อมูลดังกล่าวสามารถด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ และสอบถามข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ สามารถประมวลเป็นจุดบอดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ โดยข้อมูลจุดบอดที่สรุป
จะน าไปเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์กร (SWOT Analysis) และ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) ต่อไป 
 1.6 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับคู่แข่งหรือคู่เทียบ (Benchmark) เป็นการน าผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญมาเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรูปแบบทางธุรกิจคล้ายหรือใกล้เคียงกัน (Peer Group) เพ่ือ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ใน 4 ระดับ ดังนี้ 

o การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Benchmark) โดยการน าตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรมาใช้ในการเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรูปแบบทางธุรกิจ
คล้ายหรือใกล้เคียงกัน 

o การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน (Performance Benchmark) โดยการน าตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านกระบวนการทางธุรกิจ และ
ด้านการบริหารองค์กรมาใช้ในการเปรียบเทียบ 

o การเปรียบเทียบกระบวนการ (Process Benchmark) โดยการน าตัวชี้วัดและเป้าหมายจาก
การวัดผลของปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
ที่ต้องการ (Outcome) ของกระบวนการที่ส าคัญขององค์กรกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง 
เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์หาปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการของคู่เทียบ (Critical Success 
Factors) และน ามาปรับใช้ในการปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญขององค์กร 

o การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ (Product Benchmark) โดยการน าตัวชี้วัดและเป้าหมายจาก
การวัดผลผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น ผลตอบแทน รายได้ ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพ 
ต้นทุนในการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อการแข่งขัน 

 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่ส าคัญ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลประกอบการที่ผ่าน
มา (Past Performance Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จที่สะท้อนถึงความยั่งยืนขององค์กรใน
ระยะยาว มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ผลประกอบการที่ผ่านมา (Past Performance Analysis) การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านกระบวนการทางธุรกิจ และด้านการบริหาร
องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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o เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินความส าเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พร้อมการรายงานผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

o เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานในปีถัดไปให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ตัวอย่างประเด็นในการวิเคราะห์ผลประกอบการที่ผ่านมา มีดังนี้ 
o อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit; EP) 

ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Return Asset Turnover; ROA) ความสามารถในการท า
ก าไรและการบริหารต้นทุน เช่น อัตราก าไรสุทธิ อัตราก าไรขั้นต้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารต่อรายได้รวม 

o ขนาดตลาด (Market Size) และส่วนแบ่งตลาดขององค์กร (Market Share) ทั้งในภาพรวม
และรายกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) 

o ยอดขายและปริมาณการขายจ าแนกตามมุมมองด้านต่างๆ (Sales Performance) เช่น 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ช่องทางหรือพ้ืนที่ 

o การวิเคราะห์ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) 
o ความส าเร็จและการเติบโตของผลิตภัณฑ์ใหม่/กลุ่มลูกค้าใหม่/ช่องทางการขายใหม่ 
o ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภค 
o การสร้างความสัมพันธ์และกระบวนการสื่อสารการตลาด 
o ผลการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ประกอบด้วย ต้นทุนของห่วงโซ่

อุปทาน ผลการด าเนินงานด้านวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ ผลการด าเนินงานด้านผลิต เช่น 
ประสิทธิภาพเครื่องจักร การสูญเสียจากกระบวนการผลิต ระดับสินค้าคงคลัง และการซ่อม
บ ารุงและบริหารอะไหล่ 

o ผลการด าเนินงานของระบบสนับสนุน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น
จ านวนบุคลากร ผลิตภาพบุคลากร โครงสร้างบุคลากรแยกตามระดับบุคลากรหรือหน่วยงาน
หรืออายุงานหรืออายุบุคลากรหรือระดับการศึกษา บุคลากรที่จะเกษียณในอนาคต การ
บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร และ
การวิเคราะห์กระบวนการสนับสนุนอ่ืน เช่น ประสิทธิภาพการจัดหาและบริหารพัสดุคงคลัง  
ความคืบหน้าโครงการหรือแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

o ความคืบหน้าแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
 2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จที่สะท้อนถึงความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว โดยการน าปัจจัย
ของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) มาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและผลกระทบที่มีต่อ
ปัจจัยในแต่ละด้านเพ่ือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรองรับได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจัยของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

o ลักษณะธุรกิจ (Business Model) การรักษาธุรกิจเดิมและขยายสู่ธุรกิจใหม่โดยการน า
ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) มาใช้ประโยชน์ 

o เป้าหมายทางการเงิน (Financial Target) ในการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร 
และผลกระทบทางการเงินจากการลงทุนในอนาคต 

o การขยายฐานลูกค้า (Market and Customer) 
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o ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล 

o สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
o ความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร 
o ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (Corporate Image) 

 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ (Risk Analysis) 
 เนื่องจากความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
นโยบายในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือภายในองค์กร ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การตลาด และกฎระเบียบต่างๆ ท าให้ความเสี่ยงในกระบวนการ
ด าเนินงานมีมากขึ้น ดังนั้น การที่องค์กรสามารถบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้
สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการระบบการควบคุมอย่างไร และมากน้อยเพียงไร เพ่ือที่จะเตรียมการแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากความเสี่ยงเหล่านั้นได้ทันท่วงที สนับสนุนด้วยการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพียงพอ 
เหมาะสม และถูกต้องจากผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ และระหว่างกระบวนการกับลูกค้า
ภายนอก ซึ่งแบ่งความเสี่ยงที่ควรน ามาวิเคราะห์ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากปีก่อนหน้า (Residual Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงที่องค์กรยังไม่สามารถ
จัดการให้ความรุนแรงของผลกระทบหรือโอกาสในการเกิดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ (Degree of 
Acceptance) จึงต้องน าความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่มาวิเคราะห์ในการจัดท าแผนปีปัจจุบันเพ่ือจัดท าแผน
ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป 

2. ความเสี่ยงที่องค์กรก าลังเผชิญหรือคาดว่าจะต้องเจอในอนาคตอันใกล้ (Current Risk) โดยเป็น
ความท้าทาย (Challenges) ที่เป็นแรงกดดันและส่งผลอย่างชัดเจนต่อความส าเร็จในอนาคตขององค์กร น ามา
ซึ่งความจ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ือน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง
หรือความท้าทายดังกล่าว 

3. ความเสี่ยงที่องค์กรคาดว่าจะต้องเจอในอนาคตระยะยาว (Future Risk) โดยอาจเริ่มมีสัญญาณ
บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในอนาคต โดยมีระยะเวลามากกว่า 3-5 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะส่งผลอย่าง
ชัดเจนต่อความส าเร็จในอนาคตระยะยาวขององค์กร น ามาซึ่งความจ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ือน ามาก าหนด
เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อความเสี่ยงหรือสัญญาณบ่งชี้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 มีประเด็นในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้ 

3.1 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญที่น าไปใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ได้แก่ 

o ก าไรสุทธิขององค์กร 
o ความคืบหน้าของการบริหารแผนลงทุนและโครงการก่อสร้าง 
o ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
o ความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายและเครือข่ายผู้ส่งมอบ 

3.2 นโยบายการด าเนินงานของคณะกรรมการองค์กร โดยก าหนดประเด็นที่จะน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการองค์กรได้พิจารณาและ
อนุมัติ ได้แก่  
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o การรักษาฐานและส่วนแบ่งตลาด 
o การขยายสู่ธุรกิจใหม่โดยการน าความสามารถหลักขององค์กรมาใช้ประโยชน์ 
o การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าและได้มาตรฐานสากล 
o การบูรณาการร่วมกันของห่วงโซ่อุปทานและโรงงานผลิตแห่งใหม่ 
o ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
o การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

3.3 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่ส าคัญ (Key Value Drivers) โดยก าหนดประเด็นที่จะน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อมูลค่าองค์กรหรือค่าก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์และความสามารถในการจัดการ ได้แก่  

o การสร้างรายได้จากการจ าหน่าย 
o การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
o การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ 
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หัวข้อที่ 2 
การจัดท าแผนแม่บทด้านนวัตกรรม 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านนวัตกรรม น ามาสู่การจัดท าแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดังนี้ 

 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านนวัตกรรม (Vision and Mission) 
             การทบทวนทิศทางการด าเนินการด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ
องค์กร ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้องหลัก รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการทบทวนแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยการน าผล
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่จะให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานใน
ปัจจุบันและอนาคตที่ผู้บริหารองค์กรสามารถน ามาประกอบการก าหนดความต้องการ ทิศทาง และกรอบการ
ด าเนินงานของนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  (Identify Direction) เพ่ือการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ (Formulation of Strategy) ต่อไป โดยที่ผู้บริหารสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของนวัตกรรม ผ่านการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยม (Value) และการก าหนดพันธกิจ (Mission) ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Direction)  และเป้าหมาย (Goals) ในการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจและการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจ าแนกองค์ประกอบของการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของนวัตกรรม ได้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ภาพของอนาคตซึ่งเป็นค าบรรยายอย่างชัดเจน หรือโดยหมายถึง
สาเหตุที่บุคคลต้องพยายามปฏิบัติในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต อาจจะกล่าวได้
ว่าวิสัยทัศน์จะเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดกรอบความต้องการ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย โดยวิสัยทัศน์ที่ดีจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

1) สร้างความชัดเจนในทิศทางส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
2) จูงใจบุคคลให้ปฏิบัติในทิศทางที่เหมาะสม 
3) ช่วยสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคคลต่างๆ  
 

 
 นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิผล (Effective) จะมีคุณสมบัติส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 

ความเชื่อพื้นฐาน 
(The fundamental beliefs) 

วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมร่วม 
(Culture/Shared Value) 

 

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

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

พันธกิจ 
(Mission) 

 

เป้าหมาย 
(Goal) 
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o จินตนาการได้ (Imaginable)  วิสัยทัศน์จะเป็นภาพในอนาคตขององค์กรที่ก าหนดขึ้นจาก
ข้างในตัวบุคคล แล้วพยายามสื่อภาพนั้นออกมาให้เป็นรูปธรรม 

o เป็นที่ต้องการ (Desirable) วิสัยทัศน์ให้ความส าคัญกับความสนใจในระยะยาวของ
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) และเป็นที่ต้องการขององค์กร 

o มีความเป็นไปได้ (Feasible) วิสัยทัศน์ต้องสามารถน ามาปฏิบัติ และสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ภายใต้กรอบของความสามารถและทรัพยากรขององค์กร 

o มีความชัดเจน (Focused) วิสัยทัศน์ต้องมีจุดสนใจที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กร 

o มีความยืดหยุ่น (Flexible) ถึงแม้วิสัยทัศน์จะเป็นภาพของอนาคตที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความ
ชัดเจน แต่วิสัยทัศน์จะต้องยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อจ ากัด และ
ข้อเท็จจริงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 

o สามารถสื่อสารได้ (Communicable) นอกจากคุณสมบัติอ่ืนแล้ว ผู้บริหารต้องสามารถ
สื่อสารวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน เพ่ือท าให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจ และมี 
“วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)” ซึ่งจะท าให้แต่ละคนมีเป้าหมายเดียวกัน 

 พันธกิจหรือภารกิจ (Mission) หมายถึงแนวคิดร่วมที่เป็นแบบเดียวกัน ซึ่งใช้เป็นหลักในการ
ด าเนินงานในนวัตกรรมว่าต้องการจะมุ่งไปที่ใด และท าอะไรที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดที่ชัดเจนจะสามารถ
บริหารกิจการของตนได้ประสบความส าเร็จ เพราะภารกิจจะเป็นเครื่องบ่งชี้และก าหนดความส าคัญในการ
ด าเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยระบุถึงบทบาทขององค์กรว่าเป็นใครในนวัตกรรม (Who we are 
?)  ต้องท าหรือสร้างสรรค์อะไรบ้าง (What we do ?) และจะขับเคลื่อนนวัตกรรมไปในทิศทางใด (Where we 
are going ?) โดยพันธกิจของนวัตกรรมจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กรที่สร้างความแตกต่างจากองค์กรอ่ืน  
ซึ่งอาจจะก าหนดภารกิจในรูปของ “ถ้อยแถลงพันธกิจ (Mission Statement)” โดยที่การเขียนถ้อยแถลง
ภารกิจมักจะต้องการตอบค าถามต่อไปนี้ 

o เป้าหมายในการด าเนินการ 
o เอกลักษณ์หรือความแตกต่าง 
o ภาพลักษณ์ในอนาคต 
o การตอบความต้องการลูกค้าและตลาดที่ส าคัญ 
o นวัตกรรมหลัก 
o ปัจจัยความส าเร็จที่ให้ความส าคัญ 
o ความเชื่อพ้ืนฐาน ค่านิยม และความต้องการ 

 
2. การก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ของนวัตกรรม (Strategic Factors) 

การน าผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจาก
หัวข้อก่อนหน้ามาก าหนดเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ของนวัตกรรม ได้แก่ 

1. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) หมายถึง ความกดดันที่มีผลอย่างแน่นอนต่อ
โอกาสที่องค์กรจะประสบความส าเร็จในอนาคต โดยความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากต าแหน่งในการแข่งขันใน
อนาคตขององค์กร (Strategic Positioning) เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งโดยทั่วไปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์จะเกิดจากแรงผลักดันภายนอก หรือเป็นความท้าทาย
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เชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเองที่ต้องการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดัน
ภายนอกที่องค์กรจะเผชิญ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความจ าเป็นหรือความคาดหวังของลูกค้าและตลาด 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน สังคม ความเสี่ยง 
หรือความจ าเป็นอ่ืนๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรหรือทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ  

2. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Advantage) หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจต่างๆ
ที่มีผลส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร เมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์/บริการที่คล้ายคลึงกัน และมัก
เป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มี
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 

โดยทั่วไปความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือทั้งสองปัจจัย  ได้แก่  
ความสามารถพิเศษ ซึ่งเกิดจากการสร้างและเพ่ิมพูนขีดความสามารถภายในองค์กร  และ/หรือทรัพยากร
ภายนอกที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเกิดจากการสร้างและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก
และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  

3. ความสามารถพิเศษ (Core Competency) หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอย่าง
ยิ่ง ความสามารถพิเศษขององค์กรเป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาดของ
องค์กร ความสามารถพิเศษมักจะเป็นสิ่งที่ท้าทายคู่แข่ง  หรือผู้ส่งมอบและคู่ค้าที่จะลอกเลียนแบบ และ
ความสามารถขององค์กรจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  ความสามารถพิเศษอาจ
เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่เหมือนใคร ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมี
ไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น การเข้าซื้อกิจการ 

จากนั้น ผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่น ามาก าหนดเป็น 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อมทั้งการก าหนดเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในนวัตกรรมขององค์กร 
เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดทิศทางและแผนแม่บทด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐาน
ของปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ โอกาสและอุปสรรคท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์กรจะต้องก าหนดและเลือกยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายด้านนวัตกรรมที่ก าหนดไว้ ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์และ
นโยบาย ไปสู่แผนปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบท่ีมีต่อนวัตกรรม (SWOT Analysis) 
 การน าผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจาก
หัวข้อก่อนหน้ามาก าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบที่มีต่อนวัตกรรม  ซึ่งสามารถด าเนินการ
ทบทวนปัจจัยต่างๆ ตาม Checklist ที่มีรายละเอียดแบ่งเป็นปัจจัยภายนอก (External Factor) และปัจจัย
ภายใน (Internal Factor) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2-1 : ปัจจัยภายนอก (External Factor) 

ปัจจัยภายนอก (External Factor) S W O T หมายเหตุ 
1 การเมือง (Political)           
2 เทคโนโลยีภายนอก (Technology)           
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ปัจจัยภายนอก (External Factor) S W O T หมายเหตุ 
3 สภาพเศรษฐกิจ (Economic)           
4 มาตรฐานที่เก่ียวข้อง (Standard)           
5 กฎระเบียบภายนอก (External Rule & Regulation)           
6 สภาพสังคม (Social)           
7 ตลาดแรงงาน (Labor Market)           
8 ผู้ส่งมอบที่ส าคัญ (Supplier)           
9 ผู้รับเหมาช่วงที่ส าคัญ (Subcontractor)           
10 องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร หรือคู่ค้า (Partnership)           
11 คู่แข่ง (Competitors)           
12 พฤติกรรม/ความต้องการของลูกค้า (Customer)           
13 สภาพการณ์ของตลาด (Market)           
14 ชุมชน (Community)           
15 นโยบายภาครัฐ (Government Policy)           
16 ฐานข้อมูลและแหล่งความรู้ภายนอก (Database & 

Knowledge) 
          

17 แหล่งเงินทุน (Funds)           
 
ตารางที่ 2-2 : ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 

ปัจจัยภายใน (Internal Factor) S W O T หมายเหตุ 
Input 
1 ความเพียงพอของอัตราก าลัง (Manpower)           
2 ความรู้และทักษะของพนักงาน (Knowledge & Skills)           

3 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี (Equipment & 
Technology) 

          

4 ข้อมูล/ข่าวสาร (Information)           
5 งบประมาณท่ีได้รับ (Budget)           
Process 
ภาวะผู้น า (Leadership)           
1 ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน (Direction)           
2 การสื่อสารภายใน (Internal Communication)           

3 
การก าหนดเป้าหมายและทบทวนผลงาน 
(Performance Review) 

          

การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)           

1 
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer 
Requirement) 

          

2 การสร้างช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channel)           
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ปัจจัยภายใน (Internal Factor) S W O T หมายเหตุ 

3 
การสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับลูกค้า 
(Relationship) 

          

4 การหาลูกค้าใหม ่(Customer Acquisition)           

5 
การติดตามและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า 
(Satisfaction) 

          

6 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ลูกค้า 
(Communication) 

          

ทรัพยากรบุคคล (HRM / HRD)           
1 การสรรหาบุคลากร (Recruitment)           
2 การรักษาพนักงาน (Retention)           

3 
การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง (Performance 
Management) 

          

4 การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)           
5 ความสัมพันธ์ของพนักงาน (Employee Relations)           
6 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Environment)           

7 
การให้การสนับสนุนและความพึงพอใจของพนักงาน 
(Supports) 

          

การจัดการกระบวนการ (Process Management)           
1 กระบวนการจัดหา           
2 กระบวนการผลิต           
3 กระบวนการตลาด           
4 กระบวนการสนับสนุนต่างๆ           
5 การควบคุมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน           
6 การสร้างพันธมิตรหรือคู่ค้า (Partnership)           
การบริหารข้อมูลและสารสนเทศ (Information 
Management) 

          

1 การจัดการความรู้และข้อมูล (Knowledge & 
Information Management) 

          

2 การวัดวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (Performance 
Analysis) 

          

Output 
1 ผลการด าเนินงานด้านการเงิน      
2 ผลการด าเนินงานด้านลูกค้าและตลาด      
3 ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ      
4 ผลการด าเนินงานด้านองค์กร      
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4. ยุทธศาสตร์ของนวัตกรรมที่สอดคล้องกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) 
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Factors) ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 
 ยุทธศาสตร์ของนวัตกรรมที่สอดคล้องกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรเป็นการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยง
กันเพ่ือสร้างความสอดคล้องในการถ่ายทอดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) ปัจจัย
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Factors) ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์กรไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์
ของนวัตกรรม มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) และยุทธศาสตร์องค์กร 
(Corporate Strategy) 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร หมายถึง ต าแหน่งในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่ต้องการ
เพ่ือบรรลุที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้  การวิเคราะห์
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์จะท าให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างต าแหน่งในปัจจุบันและต าแหน่งในอนาคตของ
องค์กร เพ่ือวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ิม (Gap Analysis) น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์องค์กร 
(Corporate Strategy) และยุทธศาสตร์ของนวัตกรรมให้ชัดเจน สอดคล้อง และสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือ
มุ่งสู่ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรที่ต้องการต่อไป 

ตัวอย่างการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาวขององค์การเภสัชกรรมสามารถแสดงได้ ดังนี้ 
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ต าแหน่ง 

ทางยุทธศาสตร์ 
องค์กร 

ระยะสั้น 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว 
ปี 2568-2569 

สร้างความเข้มแข็งของ 
Supply Chain 

Business Innovation เพื่อ
สร้างความมั่นคง 

Medical & Logistics Hub 

ยุทธศาสตร์องค์กร 
(Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระยะสั้น 
(Short-term Corporate 

Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระยะกลาง 
(Medium-term 

Corporate Strategy) 

ยุทธศาสตร์ระยะยาว 
(Long-term Corporate 

Strategy) 
 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ของนวัตกรรม (Strategic Factors) 
การวิเคราะห์เพ่ือน ามาเป็นยุทธศาสตร์ของนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละ

ด้าน ดังนี้ 
1. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ของนวัตกรรมที่

ช่วยลดหรือเอาชนะความกดดันที่มีผลต่อโอกาสที่องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือการมุ่งสู่ต าแหน่งในการ
แข่งขันในอนาคตขององค์กร (Strategic Positioning) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการเติบโตและช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร  

2. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษจากการสร้างและเพ่ิมพูนขีดความสามารถภายในองค์กร  และ/หรือจัดการทรัพยากรที่
ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดการใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและกับ
คู่ความร่วมมือที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต 

3. ความสามารถพิเศษ (Core Competency) โดยการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถ
พิเศษขององค์กร ซึ่งเป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างมูลค่าหรือความได้เปรียบให้แก่ขององค์กร
อย่างยั่งยืน  

ตัวอย่างการก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขององค์การเภสัชกรรม
สามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 
 
 
 

ปัจจัย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Factors) 

ระยะสั้น 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว 
ปี 2568-2569 

1. ผลต่อเนื่องของ
สถานการณ์ COVID-19 

2. การย้ายโรงงาน และ
ก่อสร้างโรงงานรังสิต 
ระยะที่ 2 

3. การจัดตั้ง Thailand 
Health 
Procurement 
Organization 

1. ผลกระทบจากการร่วม 
CPTPP 

2. การใช้ประโยชน์จาก
โรงงานรังสิต ระยะที่ 2  

3. New Business 
Development 
 

1. โครงการผลติยารักษา
โรคมะเร็ง 

2. Medical Innovation 
3. Logistics & Service 

Innovation 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (Goals) 
การวิเคราะห์เป้าประสงค์ขององค์กร หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่ต้องการ

บรรลุ ประกอบด้วย เป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้น าการ
ปฏิบัติการ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในแต่ละระยะ 

ตัวอย่างการก าหนดเป้าประสงค์ขององค์กรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์การ                       
เภสัชกรรมสามารถแสดงได้ ดังนี้ 
 

No. เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์/ปัจจัยความส าเร็จ 
ที่คาดหวัง 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

1 ก าไรสุทธิ         
(% Net Profit) 

สามารถพึ่งพาตนเองและเพยีงพอ
ส าหรับการใช้จ่ายหมุนเวียนและ 
การลงทุนในอนาคต 

≥6.2% ≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% 

2 รายได้รวม  
(ล้านบาท) 

รักษาระดับราคายาและเวชภณัฑท์ี่
จ าเป็นต่อสังคมไทย เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และ
สร้างความมั่นคงทางยา 

20,723 
(≥35%) 

21,490 
(≥40%) 

22,265 
(≥40%) 

23,565 
(≥45%) 

24,289 
(≥45%) 

3 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาด 

นวัตกรรมยาและ
เวชภัณฑ์ใหม่ 
และสมุนไพรเพื่อ
ความมั่นคง                         
ตอบนโยบาย
สาธารณสุขของ
ประเทศ และ
สนับสนุนการ
เติบโตของ
องค์กร 

ผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีออกสู่
ตลาด 

9 9 13 10 11 

ผลิตภณัฑ์
ใหม่เพื่อ 
ความมั่นคง/
นโยบายที่
ออกสู่ตลาด 

1 3 1 - - 

4 การพัฒนาธุรกิจ
ใหม ่

New Business Development 
(พิจารณาการร่วมกับพันธมิตร                      
ทางธุรกิจ) 

ด าเนินการไดต้าม
แผนการพัฒนา

ธุรกิจใหม ่

เป้าหมาย 
การสร้างรายได ้
จากธุรกิจใหม ่

 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดยุทธศาสตร์ของนวัตกรรม 

น าผลวิเคราะห์ที่ได้จากหัวข้อก่อนหน้าทั้งหมดมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของนวัตกรรมที่ช่วยเสริม
และร่วมกับยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) อันเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์และต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) ที่ก าหนด 

ตัวอย่างการก าหนดยุทธศาสตร์ของนวัตกรรมระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์การ                       
เภสัชกรรมสามารถแสดงได้ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ของการจัดการ
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

ระยะสั้น 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว 
ปี 2568-2569 

(1) การจัดการความรู้และ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
(KM & Innovation 
Strategy with Smart 
Supports)  

น าเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับ
การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม และพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมอย่าง
เป็นระบบ (KM system & 
Innovative Ideas 
Promotion)  

สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อน าไปต่อยอดเป็น
นวัตกรรมทีส่ร้างคณุค่าให้แก่
องค์กร (KM & Innovation 
Sharing for Creating 
Value) 

สร้างคณุค่าต่อเนื่องจากการ
จัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม (Continued 
Value Creation from KM 
& Innovation) 

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหมแ่ละยกระดับผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยนวัตกรรม 
(Product Innovation) 

พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์
ใหม่เพื่อรองรับการเติบโต
ขององค์กร (New Product 
& Raw Material 
Development - for 
Business Growth) 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุม่
ใหม่ส าหรับธุรกิจใหม่และ
รองรับก าลังการผลติส่วนเพิ่ม  
(New Product Segment  
for New Business and 
New Factory) พร้อมท้ังการ
พัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ท่ีมี
มูลค่าสูง (HVP) 

พัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการ
ผลิตภณัฑ์กับบริการ 
(Medical Innovation - 
Product integration 
between medicine and 
service) 

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

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS), 
บริหารความต่อเนื่องของห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain 
Continuity Management) 
และการก่อสร้างโรงงานรังสิต 
ระยะที่ 2  

ยกระดับประสิทธิภาพการ
ผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS), 
บูรณาการห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตและการจัดหา 
(Manufacturing & 
Procurement Supply 
Chain Integration) และ
การใช้ประโยชน์จากก าลัง
การผลิตของโรงงานรังสติ 
ระยะที่ 2  

พัฒนา GPO Platform 
((Manufacturing & 
Procurement Supply 
Chain Integration) 

(4) พัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจและเพ่ือความ
มั่นคง (New Business 
innovation & 
Sustainability) 
 

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration)  

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration)  

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration)  

พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมติร 
(Business Development 
with Partnership)  

พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมติร 
(Business Development 
with Partnership)  

พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมติร 
(Business Development 
with Partnership)  
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หัวข้อที่ 3 
แนวคิดและกระบวนการการจัดการด้านนวัตกรรม 

 
จากเกณฑ์ประเมินด้านการจัดการนวัตกรรมตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ และสาระส าคัญของ

แนวคิดการจัดการนวัตกรรมตามนิยามค าว่า นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิด
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 

 
รูปที่ 3-1 : กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 10 แบบ 
 

 
 
ที่มา : Ten type of Innovation by Larry Keeley 
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 กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมแบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก และ 10 แบบย่อย ดังนี้  
กลุ่มท่ี 1 นวัตกรรมในด้านการจัดวางโครงสร้างรูปแบบต่างๆ (Configuration) 

1. นวัตกรรมโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ (Profit Model) การสร้างรูปแบบการท ารูปแบบโมเดลธุรกิจเพ่ือให้
มีรายได้เพ่ิมขึ้น หรือขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น เพ่ือสร้างก าไรให้กับองค์กรมากขึ้น หรือเป็นวิธีการที่
องค์กรจะเปลี่ยนมูลค่า (Value) ของบริการให้เป็นก าไร 

2. นวัตกรรมจากเครือข่าย (Network) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดมูลค่า (Value) หรือ
สร้างคุณค่าใหม่ๆ โดยการท างานร่วมหรือสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ เช่น Third 
Party, Vender, Cluster เป็นต้น 

3. นวัตกรรมด้านรูปแบบโครงสร้างองค์กร (Structure) การปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบโครงสร้าง
องค์กร การบริหารบุคลากรรูปแบบใหม่ๆ และกระบวนตัดสินใจภายในโครงสร้างองค์กร 

4. นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process) การพัฒนากระบวนการการผลิตหรือบริการแบบใหม่ๆ 
กลุ่มท่ี 2 นวัตกรรมด้านข้อเสนอที่ส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า 

5. นวัตกรรมด้านประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ (Product Performance) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ คุณสมบัติ หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม 

6. นวัตกรรมจากการพัฒนาระบบ (Product System) การพัฒนาระบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
วิธีที่สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการเพ่ิม ส่วนเสริม บริการเสริมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มท่ี 3 นวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า 
7. นวัตกรรมด้านการบริการ (Service) การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการบริการแบบใหม่ๆ ให้

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า 
8. นวัตกรรมด้านช่องทาง (Channel) –การสร้างช่องทางใหม่ๆ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า 
9. นวัตกรรมด้านตราสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand) การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ของ

แบรนด์ให้มีความน่าจดจ า และให้มีคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า 
10. นวัตกรรมด้านประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) การสร้างรูปแบบการติดต่อ

กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเพ่ือให้มีประสบการณ์ที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าจดจ าผลิตภัณฑ์หรือ
บริการได ้

 
นอกจากนี้ ยังน าแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาและ

พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ โดยเน้นมุมมองของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (User-Centered) และสร้างผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม เพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป  
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รูปที่ 3-2 : แนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
 

 
 

นอกเหนือจากกรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 10 แบบ และแนวคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) แล้ว ยังน ามาตรฐานการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1:2013 ที่ทางสหภาพยุโรปได้ก าหนด
ขึ้น ซึ่งในอนาคตจะจัดท าเป็นร่างมาตรฐาน ISO โดยคณะกรรมการวิชาการ Technical Committee TC 
เนื่องจากปัจจุบันองค์กรประสบกับความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมากในการท าธุรกิจ ทั้งจาก
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่รวดเร็ว เช่น ความผันแปรของภูมิอากาศการเปิดการค้าเสรี ภาวะภัยแล้ง 
โลกร้อน หรือภาวะความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น ท าให้องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการอยู่รอด สามารถด ารง
องค์กรได้อย่างยั่งยืน (Sustainable) วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือการอยู่รอดก็คือการมีนวัตกรรม
ภายในองค์กร  
 
รูปที่ 3-3 : Innovation Management Standard CEN/TS 16555 
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มาตรฐานการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1:2013 (BSI) ได้ก าหนดนิยามนวัตกรรม 
( innovation) คือ วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีนัยส าคัญ เช่น 
กระบวนการใหม่ วิธีการใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ การปรับปรุงองค์กรสถานที่ท างาน หรือความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก 

การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System) น ามาสู่การก าหนดนโยบายด้าน
นวัตกรรม และวัตถุประสงค์หรือกระบวนการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการ
นวัตกรรมขององค์กรมี ดังนี้ 

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

  1. บริบทองค์กร (Context of the Organization) ประกอบด้วย ความเข้าใจองค์กรและบริบทของ
องค์กรและความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร องค์กรควรประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต โดยประเด็นที่ควรพิจารณา ประกอบด้วย 

1.1.1 ประเด็นด้านการตลาด เช่น ความต้องการของผู้ใช้ คู่แข่งขันคู่ธุรกิจ และผู้ส่งมอบ เป็นต้น 
1.1.2 ประเด็นด้านเทคนิค เช่น มาตรฐาน ทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐาน การพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
1.1.3 ประเด็นด้านการเมือง เช่นกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิสัมพันธ์ ที่เก่ียวข้องกับภาครัฐ เป็นต้น 
1.1.4 ประเด็นด้านเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจมหภาค กองทุน การลดหย่อนภาษี เป็นต้น 
1.1.5 ประเด็นด้านสังคม เช่น การปรับเปลี่ยน แนวโน้ม ผลกระทบของความยั่งยืน เป็นต้น  

องค์กรควรประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ข้างต้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามความสามารถ
ในการน านวัตกรรมไปปฏิบัติ รวมทั้งการพิจารณาประเด็นปัจจัยภายใน เช่น ความสามารถ องค์ความรู้ ของ
พนักงาน ทรัพยากรที่มีอยู่ในการน านวัตกรรมไปปฏิบัติ 

1.2  ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรควรก าหนดผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการจัดการนวัตกรรม แบ่งเป็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกองค์กร เช่น ผู้ขาย 
ผู้ส่งมอบ หุ้นส่วน ลูกค้า และหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เช่น 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่องค์กรต้องเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเนื่องจากจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการน านวัตกรรมไปปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  2.  วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม (Leadership for Innovation - Innovation Strategy) 
ผู้บริหารระดับสูงควรก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม เพ่ือเป็นทิศทางและเป้าหมายขององค์กรใน
การวัดผลความก้าวหน้า รวมทั้งการทบทวน วิเคราะห์บริบทและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการ
ขอค าปรึกษา การสื่อสาร และการก าหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 



27 
 

2.1 ทรัพยากรและความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร 
2.2 การก าหนดนิยามของนวัตกรรมภายในองค์กร การก าหนดเกณฑ์และการแยกนวัตกรรมออกจาก
งานประจ า 
2.3 การจ าแนกชนิดของนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ นวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ 
2.4 นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรม 
2.5 นโยบายด้านทรัพย์สินที่จับต้องได้และทรัพย์สินทางปัญญา 
2.6 นโยบายด้านการมีส่วนร่วม รวมถึงแหล่งที่มาของแนวคิดจากภายนอกองค์กรผู้บริหาร ระดับสูง
ควรแสดงความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นต่อการน าระบบบริหารจัดการนวัตกรรมไปปฏิบัติ การ
ขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรมและการสนับสนุนด้านแนวคิด  
2.7 การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นบวกต่อการสร้างแนวคิด การพัฒนาและการมอบ
รางวัลส าหรับแนวคิดที่ประสบความส าเร็จ การสอนพนักงานให้รู้ถึงการแบ่งปันและส่งเสริมแนวคิด
ของพนักงาน 
2.8 การสื่อสาร การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดโดยอิสระ และหาทางแก้ไขโดยพนักงาน 
2.9 การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
2.10 บางแนวคิดที่อาจมีความขัดแย้ง ควรมีการอธิบายและการสร้างสรรค์วิธีการในกระบวนการด้าน
นวัตกรรม 
2.11 การยอมรับในความผิดพลาด องค์กรต้องยอมรับว่าการน านวัตกรรมมาปฏิบัติอาจมีความไม่
แน่นอนและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นการน านวัตกรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นมิตร ท าให้เกิดการเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดและการจัดการผลในทางลบที่เกิดขึ้นผู้บริหารระดับสูงควรมีการก าหนดบทบาทความ
รับผิดชอบและหน้าที่ การจัดองค์กร การรายงานผลด้านนวัตกรรม 
3. การวางแผนด้านความส าเร็จของนวัตกรรม (Planning for Innovation Success) องค์กรควร

พิจารณาปัจจัยภายนอกและภายใน ความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ด้านนวัตกรรม เพ่ือน ามาประเมินความเสี่ยง องค์กรต้องระบุความเสี่ยงและโอกาส การบูรณาการและการ
ปฏิบัติการเพ่ือจัดการในระบบการจัดการนวัตกรรม และการประเมินประสิทธิผลของการจัดการในทุกกิจกรรม
ด้านนวัตกรรม ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต้องได้รับการพิจารณา องค์กรต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ด้านนวัตกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บรักษาเอกสารด้านวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม การวางแผน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ผลด้านนวัตกรรมนั้น องค์กรต้องก าหนดกิจกรรม ทรัพยากร ความรับผิดชอบและ
ระยะเวลาของกิจกรรมนวัตกรรม และสามารถก าหนดการวัด เฝ้าติดตามเป็นความส าเร็จระยะสั้นและระยะ
ยาวได้ 

4. ปัจจัยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรม  ( Innovation Enablers/Driving 
Factors) สามารถใช้ปัจจัยสนับสนุนด้านการจัดท าระบบเช่นเดียวกับระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการ
จัดการอ่ืนๆ ได้แก่ 

4.1 การจัดองค์กรด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.2 การจัดสรรทรัพยากร 
4.3 ความสามารถของพนักงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม 
4.4 การสร้างจิตส านึก 
4.5 การสื่อสาร 
4.6 ระบบเอกสารและข้อมูล 
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4.7 แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล การก าหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การผลักดันให้
เกิดการเรียนรู้ การออกแบบงานให้มีความหลากหลาย มีความท้าทาย การสนับสนุนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผล 
4.8 ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการความรู้ 
4.9 การมีส่วนร่วม 
5. กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Management Process) ประกอบด้วย 
5.1 การบริหารจัดการแนวคิด (Idea Management) ประกอบด้วย การท าให้เกิดแนวคิดใหม่ การ
เก็บรวบรวม การประเมิน และการคัดเลือกแนวคิดใหม่ กระบวนการในการจัดการแนวคิดอย่างเป็น
ระบบ 
5.2 การพัฒนาโครงการนวัตกรรม (Develop of Project) คือ องค์กรสามารถวางแผนรายละเอียด
โครงการอย่างเหมาะสม พร้อมกับก าหนดวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 
5.3 การป้องกันและการใช้ประโยชน์ (Protection and Exploitation) ตามที่องค์กรได้ก าหนดกล
ยุทธ์ด้านนวัตกรรม ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนวัตกรรมขององค์กรควรได้รับการปกป้องและการ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม  
5.4 การแนะน านวัตกรรมสู่ท้องตลาด (Market Introduction) สามารถด าเนินการได้โดยการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย การพัฒนาแผนการตลาดและการขาย การระดมทุนและทรัพยากรขององค์กรในการ
เปิดตลาดและการขยายตลาด การจัดการกระบวนการผลิตตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน และการฝึกอบรม
ที่เก่ียวข้อง การประเมินผลด้านนวัตกรรมผลส าเร็จของการน านวัตกรรมมาปฏิบัตินั้นสามารถวัดผลได้
ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน องค์กรสามารถวัดผลความส าเร็จด้านการเงิน เช่น อัตราการเติบโต
ของผลก าไรและรายได้ ต้นทุนที่สามารถประหยัดได้ การเติบโตของผลก าไรจากการด าเนินงาน เป็น
ต้น ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านนวัตกรรมความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน เช่น จ านวน
แนวคิดที่เสนอมาในกิจกรรมด้านนวัตกรรม ส่วนแบ่งตลาด กระบวนการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น 
ชื่อเสียงและการระลึกถึงแบรนด์ จ านวนพนักงานที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนวัตกรรมทรัพย์สินที่
จับต้องไม่ได้ เป็นต้น 
5.5 ด้านสังคมและทางสภาพแวดล้อม เช่น การลดมลพิษ การลดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีข้ึน เป็นต้น 

 6. การประเมินประสิทธิผลจากระบบบริหารจัดการนวัตกรรม (Performance Assessment of the 
Innovation Management System) สามารถก าหนดตัวชี้วัดวิธีการและการเฝ้าติดตามเกณฑ์การประเมินผล
ได้ดังนี ้

6.1 กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม การกระจายผลสู่ผู้ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ( Innovation Enablers) และ
ปัจจัยการขับเคลื่อน 
6.2 กระบวนการด้านนวัตกรรมและผลที่ได้รับ การประเมินผลการด าเนินงานในเชิงลึกด้วยความ
เข้าใจด้านการบริหารนวัตกรรมที่มิติแตกต่างกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องระบบบริหารจัดการ
นวัตกรรม ความถี่ของการประเมินขึ้นกับสภาพแวดล้อมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเช่นเดียวกับความ
พยายามในการปรับปรุงในอนาคตองค์กรสามารถใช้วิธีการติดตามภายในในการทวนสอบระบบ
บริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรได้ กรณีที่องค์กรน าระบบบริหารอ่ืนๆ มาปฏิบัติ เช่น ระบบ ISO 
9001 สามารถน ามาบูรณาการตรวจประเมินร่วมกันได้ผู้บริหารระดับสูงควรทบทวนเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
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6.1.1 ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครั้งก่อน 
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารนวัตกรรม 
6.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการนวัตกรรม 
6.1.4 โอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง องค์กรควรเก็บรักษาเอกสารข้อมูลเป็นหลักฐานผล
การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร และผลจากการทบทวนควรมีการสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและการท างานซ้ าๆ 

 7. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการนวัตกรรม (Improvement of the Innovation Management 
System) องค์กรสามารถปรับปรุงความเหมาะสม หรือความมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการนวัตกรรม 
โดยการใช้วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า วัตถุประสงค์และการวางแผนด้านนวัตกรรม การประเมินการ
ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม (Innovation Enablers) และปัจจัยการขับเคลื่อน การประเมินประสิทธิภาพและการ
ทบทวนของผู้บริหารระดับสูง องค์กรต้องชี้บ่งการเบี่ยงเบน การแก้ไขเพ่ือหาสาเหตุการเบี่ยงเบน และการ
ปรับปรุงประสิทธิผล 
 8. เทคนิคของการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Technique) การบริหาร
จัดการนวัตกรรมมีหลากหลายวิธีการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม และการมีผลกระทบทางธุรกิจจาก
กิจกรรมนวัตกรรมเทคนิคต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับของระบบบริหารนวัตกรรม ความเข้าใจบริบท 
การพัฒนากลยุทธ์อ่ืนๆ และทุกโครงการนวัตกรรมในทุกระดับ การก าหนด การเลือกแนวคิดใหม่ การพัฒนา
โครงการนวัตกรรม เพ่ือให้มั่นใจผลประโยชน์ที่ได้รับ ตัวอย่างเทคนิคของนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น 

8.1 การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลทางกลยุทธ์ (Strategic Intelligence Management) หลักการของ
การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลทางกลยุทธ์คือการตัดสินใจจากข้อมูลและทางกลยุทธ์เพ่ือการตัดสิ นใจ
ทางกลยุทธ์ ด้วยการวิเคราะห์คุณค่า ความเข้าใจลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดในปัจจุบันและอนาคตและ
ความเข้าใจข้อจ ากัด โอกาสและความเสี่ยง การชี้บ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเทคโนโลยีและกฎระเบียบ  
8.2 แนวคิดนวัตกรรม (Innovation Thinking) การน านวัตกรรมมาปฏิบัติ คือ การส ารวจปัญหา และ
การหาโอกาสเพ่ือชี้บ่งทางแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และความคาดหวังในอนาคต การสร้าง
นวัตกรรมโดยทุกคนในองค์กรแนวคิดนวัตกรรมมาจากเทคนิคการออกแบบ รวมถึงการออกแบบทาง
กายภาพ การด าเนินการส ารวจโดยทีมงานข้ามสายงานโดยมาจากความเข้าใจปัญหาเชิงลึกหรือ
โอกาสในการลดปัญหาลงโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น กระบวนการทางนวัตกรรม (8.1) การน า
ข้อมูลมาแปลงเปลี่ยนเป็นความรู้ที่เหมาะสมในองค์กรการลดความเสี่ยงของความผิดพลาดโดยการ
ทดสอบแนวคิดอย่างรวดเร็วในกระบวนการ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคในระบบบริหาร
จัดการนวัตกรรม 
8.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Management) ความตระหนัก
ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจ าเป็นต่อองค์กรทุกประเภทในการจัดการ ปกป้อง และการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา ความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นที่เข้าใจในองค์กร 
8.4 การบริหารจัดการความร่วมมือ (Collaboration Management) การบริหารจัดการความร่วมมือ
สามารถท าให้เกิดการได้รับทักษะและความรู้ใหม่ จ าเป็นต่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิผลโดยทั่วไป การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ส าคัญในการปรับปรุงนวัตกรรมในองค์กร  
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8.5 การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Management) การสร้างสรรค์สามารถท าให้
ส าเร็จได้โดยการก าหนดหลักการที่ชัดเจน และเป็นกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ เพ่ือการคัดเลือกการ
พัฒนา และการน านวัตกรรมไปปฏิบัติ แนวคิดการสร้างสรรค์สามารถท าได้โดย 

8.5.1 การก าหนดกลยุทธ์ทางนวัตกรรม การสร้างแรงผลักดันทางนวัตกรรม การจัดการความคิด
สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม สนับสนุน 
8.5.2 การสร้างแนวคิด การชี้บ่งปัจจัยขับเคลื่อน (การวิจัยทางการตลาด เทคโนโลยี สังคม และ
แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์) ข้อมูลของลูกค้า การขาย และหุ้นส่วนทางธุรกิจ การเปิดและใช้
นวัตกรรม 
8.5.3 การจัดท าเอกสารนวัตกรรม การบันทึก การทบทวน การจัดกลุ่มแนวคิดส าหรับโครงการ
ระยะกลางและยาว รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือช่วยพัฒนาแนวคิดในอนาคต  

 
ที่มา : มาตรฐาน CEN/TS 16555-2 
  
 จากกรอบแนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมข้างต้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ องค์การเภสัชกรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมาก ากับการด าเนินงานตามนโยบายด้านนวัตกรรม 
พร้อมทั้งพิจารณาโครงการและงบประมาณด้านนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม แสดงโครงสร้างการบริหาร
จัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม ดังรูป 
 
รูปที่ 3-4 : 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 
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 พร้อมก าหนดกระบวนการด้านนวัตกรรม (SIPOC) 6 กระบวนการหลักที่มีการด าเนินการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ดังนี้  

เริ่มจากกระบวนการที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการ
ก าหนด พัฒนา จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปสู่กระบวนการที่ 2 กระบวนการ
รวบรวมความคิดสร้างสรรค์ โดยการรวบรวมเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรม และกระบวนการที่ 3 
กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือก ความคิดสร้างสรรค์ โดยตอบสนองต่อเสียงของลูกค้า (Voice of Customer;  
VOC) และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Stakeholder; VOS) เพ่ือเป็นข้อมูลในกระบวนการน า
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ 

กระบวนการที่ 4.1 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ 
(Product Innovation)  

กระบวนการที่ 4.2 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Innovation) 

กระบวนการที่ 4.3 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมธุรกิจ (Business 
Innovation) 

จากนั้น ด าเนินการกระบวนการที่ 5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือจัดเก็บองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่ส าคัญเป็นทรัพย์สินขององค์กร ก่อนที่จะด าเนินการกระบวนการที่ 6 กระบวนการน า
นวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพ่ือสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่องค์กร ดังรูปที่ 
3-4 

 
รูปที่ 3-5 : กระบวนการนวัตกรรม 
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มีรายละเอียดแต่ละกระบวนการหลัก (SIPOC) และหลักเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
บริการ หรือโครงการนวัตกรรม ดังนี้ 

1. กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
กระบวนการ : กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

หน่วยงาน : คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้
และนวัตกรรม  
ทุกหน่วยงานขององค์การเภสัชกรรม 

ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัมาสนับสนุนการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการเพื่อ
ต่อยอดเป็นนวัตกรรม ยกระดับองค์กร 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล :  
1. จ านวนองค์ความรู้ที่ส าคญัและจ าเป็นที่จัดท า
ได้ในแตล่ะป ี
2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นฐานข้อมูล
สนับสนุนการจัดเก็บองค์ความรู้และค้นหาข้อมลู
ได้ง่าย 

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. 
คณะกรรมการ
องค์การเภสัช
กรรม 
2. ผู้บริหาร
ระดับสูง (DD) 
3. 
คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 
4. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์
องค์กร 
2. นโยบาย
จาก
คณะกรรมการ
องค์การเภสัช
กรรม/
ผู้บริหาร
ระดับสูง 
3. ความ
ต้องการของ             
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียและลูกค้า 
4. ความเสี่ยง
ขององค์กร/
หน่วยงาน 

1. คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม ทบทวนและ
ประเมินสถานะของระบบการจดัการ
ความรู้การจัดการเทคโนโลยดีิจิทลั 
และน าผลประเมินเสริมสร้าง
วัฒนธรรมด้านการจดัการความรู้และ
นวัตกรรม (Gap Analysis) มาก าหนด
แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ โดยหัวข้อระบบระบบ
การจัดการความรู้และการจดัการ
เทคโนโลยีดิจิทลั ประกอบด้วย 
 การก าหนดข้อมลูที่เป็นกรอบใน

การจัดท าองค์ความรู้ (Defining) 
ซึ่งครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี ้
o กระบวนการหลักของ อภ. 

(Core Processes) 
o กระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญ 

(Key Supporting 
Processes) 

o ความสามารถหลักของ อภ. 
(Corporate Core 
Competency) 

o ค่างานและค าบรรยายลักษณะ
งาน (Job Value & Job 
Descriptions) 

ตาม
แผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าป ี
 

1. จ านวน
องค์ความรู้ที่
ส าคัญและ
จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน
ของ อภ. 
2. ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เป็น
ฐานข้อมูล
สนับสนุนการ
จัดเก็บและ
สืบค้นองค์
ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันและ
ใช้งานง่าย 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 
2. ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้าง 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
o กลุ่มลูกค้าและตลาดของ อภ. 

(Market / Customer 
Segment) 

o ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ 
(Supply Chain) 

o สมรรถนะที่จ าเป็นและ
ต้องการ (Setting 
Competency 
Requirements) 

 การพัฒนาองค์ความรู้ (Creating) 
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี ้
o การฝึกอบรมและพัฒนา 

(Training & Development) 
o การวางแผนผูส้ืบทอดของ

ต าแหน่งงานหลักและการ
บริหารจดัการคนเก่ง 
(Succession Planning & 
Talent Management) 

o การพิจารณาคณุสมบัติ
ความสามารถในการท างานมา
ใช้เป็นเกณฑ์ในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
(Competency-based 
Selection & Recruitment) 

o การหมุนเวยีนงาน (Job 
Rotation) 

o การพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์กรขึ้นมาด้วยทีมวิทยากร
ของตัวเอง (Developing 
Internal Trainer) 

o การพัฒนาความรอบรู้เพื่อ
สนับสนุนการแข่งขันในการ
ด าเนินธุรกิจ (Developing 
Competitive Intelligence) 

o การจัดท า Best-practice 
Searches & Benchmarking 

o เก็บบันทึกองค์ความรู้ลง
แบบฟอร์มจัดการความรู ้

 จัดท าฐานข้อมูล (Capturing) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 
o แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-

practice Database) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
o ท าเนียบผู้เช่ียวชาญ (Expert 

Directories) 
o คลังองค์ความรู้ (Knowledge 

Repositories) 
o คลังจัดเก็บข้อมลูส าคัญ (Key 

Data Warehousing) 
o บูรณาการกับการจัดการ

คุณภาพและความเสีย่ง 
(Integrate to Quality & 
Risk Management) 

o Process Documentation & 
Reengineering 

o คู่มือการปฏิบตัิงาน (Work 
Manual Development) 

 การแลกเปลี่ยน (Sharing) โดย
ประกอบไปด้วย 
o กลุ่มการสนทนาออนไลน์ 

(Forming on-line 
Discussion Groups) 

o ระบบตดิตามผลการ
ด าเนินการและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Performance & 
Decision Support System) 

o การสื่อสารแลกเปลีย่นภายใน
องค์กร (Internal 
Communications) 

o การสื่อสารแลกเปลีย่น
ภายนอกองค์กร (External 
Communications) 

o การแบ่งปันข้อมูลแนวปฏิบตัิที่
เป็นเลิศและคูเ่ทียบ 
(Benchmark & Best-
practice Sharing) 

o การสร้างเครือข่ายความรู้ หรือ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Forming 
Knowledge Networks) โดย
ใช้แบบฟอร์มชุมชนนักปฏิบัติ 
(Communities of Practice; 
CoP) 

o การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 
หรือชุมชนผู้เชี่ยวชาญ 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
(Forming Expertise 
Networks (CoE)) 

 การน าไปใช้ (Apply) โดยเป็นการ
น าไปเช่ือมโยงกับกระบวนการ
ภายในดังนี ้
o กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

และการตัดสินใจ (Strategic 
Planning & Decision 
Making Process) 

o การบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) 

o การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) 

o การส่งเสริมค่านิยมองค์กร 
(Core Values) 

o การสร้างนวัตกรรมและโอกาส
ทางธุรกิจ (Innovation/ 
Business Opportunity) 

o การสร้างความร่วมมือกับผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียและพันธมิตร 
(Cooperative with 
Stakeholder & Partners) 

o สมรรถนะที่ส าคัญ (Key 
Competency) 

2. ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
ความรู้ตาม 
3. รายงานความคืบหน้า ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค โอกาสใน
การพัฒนา และรับข้อสังเกตจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมรายเดือน/
รายไตรมาส  
4. น าเสนอสรปุผลการประเมินการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการความรู้
และการจัดการเทคโนโลยดีิจิทัลแก่
คณะกรรมการบรหิารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม เพื่อทราบและรับข้อสังเกต
น าไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณถัดไป 
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2. กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 
 
กระบวนการ : กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ หน่วยงาน : ผู้บริหารและพนักงาน 
ข้อก าหนดของกระบวนการ : การรวบรวมข้อมูลความคิดใหม่ 
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นข้อมลูน ามาต่อยอดพัฒนาให้เกิด
นวัตกรรมสรา้งคุณค่าต่อองค์กร 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จ านวนความคิดใหม่ หรือ
ความคิดสร้างสรรค์ทีร่วบรวมจัดเก็บได้แตล่ะปี 

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ส านักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 
2. กระทรวง 
สาธารณสุข 
3. 
คณะกรรมการ 
องค์การเภสัช
กรรม 
4. ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้าง 
5. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
6. ลูกค้า 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์
องค์กร 
2. นโยบาย
จาก
คณะกรรมการ
องค์การเภสัช
กรรม/
ผู้บริหาร
ระดับสูง 
3. ความเสี่ยง
ขององค์กร/
หน่วยงาน 
4. ความ
ต้องการของ               
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 
5. ความ
ต้องการของ
ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้าง 
6. ความ
ต้องการของ
ลูกค้า 

1. ส ารวจ/ระบุปญัหากระบวนการ
ภายในองค์กร วิสัยทัศน ์ยุทธศาสตร์
องค์กร และความเสี่ยงองค์กร 
- ส ารวจ/รวบรวมข้อมลูความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ส ารวจ/รวบรวมข้อมลูความต้องการ
ของลูกค้า 
- ส ารวจความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพการใช้ความคดิสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง 
2. น าข้อมูลปัญหา/ความต้องการนั้นมา
หาแนวทางปรับปรุง/แกไ้ข ด้วยวธิีการ
ใหม่ ขั้นตอนใหม่ ความคิดใหม่ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ เช่น ผ่านกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
การจัดประกวดโครงการความคิด
สร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศในการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นตน้ 
3. ทดสอบวิธีการใหม่ ข้ันตอน
กระบวนการใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 
4. รวบรวมความคดิใหม่ ความคิด
สร้างสรรค์ วิธีการ/ขั้นตอนกระบวนการ
ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ที่ทดสอบแล้ว
หรือทดลองด าเนินการแล้ว เพื่อเปน็
ฐานข้อมูลเก็บเป็นหมวดหมู่ส าหรบัการ
ค้นคว้า/แบ่งปันความรู้ เช่น ระบบ KM 
Portal เป็นต้น 

ตาม
แผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าป ี

1. จ านวน
ความคิดใหม ่
2. ขั้นตอน/
กระบวนการ
ใหม ่
3. เทคโนโลยี
ใหม่  
4. โครงการ
ใหม ่

1. ผู้บริหาร 
พนักงาน
และลูกจ้าง 
2. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
3. ลูกค้า 

3. กระบวนการวิเคราะห์คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์โดยตอบสนอง VOC และ VOS 
 
กระบวนการ : กระบวนการวิเคราะห์คัดเลือกความคิด

สร้างสรรคโ์ดยตอบสนอง VOC และ VOS 
หน่วยงาน : ฝ่ายการตลาดและการขาย 
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ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. มีช่องทางการรับฟังที่หลากหลาย ไดข้อมูลครบถ้วน และ

เป็นปัจจุบัน 
2. สามารถถ่ายทอดข้อมูลเสยีงของลูกค้าและเสียงของผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสียไปเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ์/บริการ 
กระบวนการ และธุรกิจ 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล : 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการรับฟัง

ลูกค้า 
2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังท่ี

น าไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมผลติภัณฑ์/บริการ 
กระบวนการ และธุรกิจ 

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผู้บริหาร 
2. ฝ่ายการตลาด

และการขาย 
3. ผู้บริโภค 
4. ส านักงาน

หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ 
(สปสช.) 

5. โรงพยาบาล
รัฐและเอกชน 

6. คณะกรรมกา
รวิชาการ 

7. สมาคมแพทย
สภา 

8. ส านักงาน
คณะกรรมกา
รอาหารและ
ยา (อย.) 

9. NGOS 
10. ผู้

ส่งมอบ/คู่ค้า 

1. นโยบายผู้บริหาร 
2. ช่องทางการรับ

ฟัง ลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ผลการประเมิน
ประสิทธิผลของ
ช่องทางการรับ
ฟังลูกค้า 

4. ความคิดเห็นต่อ
ผลิตภัณฑ์ 

5. ผลการทดลอง  
6. ประสบการณ์ใน

การใช้จริง  
7. การรวบรวม

ผลกระทบจาก
การใช้  

8. ประสบการณ์
การรับบริการ  

9. การประเมิน
ความพึงพอใจ  

10. การวิจัยผู้บริโภค  
11. การรับข้อ

ร้องเรียนจาก
ลูกค้า 

12. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์และหน่วยงานที่
รับผิดชอบก าหนดและวางแผนการรวบรวมข้อมูล
จากช่องทางการรับฟังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีทั้งหมด 

ก.ย.-
ต.ค. 

ช่องทางการรับฟังลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีทั้งหมด 

1. ฝ่าย
การตลาด
และการขาย 

2. ผู้บริหาร 
3. ทุกฝ่ายงาน 
4. คณะท างาน

โครงการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์/
บริการ 
กระบวนการ
ด าเนินงาน 
หรือการ
พัฒนาธุรกิจ
ใหม่ 

2. รวบรวมข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางต่างๆ โดยมี
หลักเกณฑ์จัดเรียงตามล าดับความส าคัญจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  
2.1 เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความจ าเป็นใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

     2.2 เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ 
     จ าเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วย  
     2.3 เป็นยาที่มีศักยภาพทาง 
     การตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
     2.4 เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ 
     เป็นความต้องการในกลุ่มลูกค้า 
     เป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     2.5 เป็นยาจ าเป็นมีผู้ผลิตน้อยราย  
     เช่น ยาก าพร้า ยาขาดแคลน เป็น 
     ต้น 
     และน ามาจัดระดับยาจ าเป็น/ยาที่มี 
     ศักยภาพ ตามเกณฑ์ยอดขาย ดังนี้  

 
     โดยระดับ 2-3 น าไปสู่การพิจารณาวิจัยพัฒนา/
จัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ 

ทุก
เดือน 

ข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ช่องทางต่างๆ 

3. กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์และหน่วยงานที่
รับผิดชอบสื่อสารข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปยังหน่วยงาน/
คณะท างานโครงการที่ต้องการใช้ข้อมูล 

ทุก
เดือน 

ข้อมูลสรุปเสียงของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คณะท างานโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นความต้องการ 
(Customer and Stakeholder 
Requirements) เพื่อถ่ายทอดไปสู่การพัฒนา
ลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ 
กระบวนการด าเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจใหม่
ที่ตรงกับความต้องการ (Product 
Requirements) 

ช่วงเวล
าของ
การ

พัฒนา
ในปีงบ 
ประมา

ณ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ 
กระบวนการด าเนินงาน หรือการ
พัฒนาธุรกิจใหม่ที่ตรงกับความ
ต้องการ (Product 
Requirements) 

5. คณะท างานโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ 
กระบวนการด าเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจใหม่ 
(Product Requirements) เพื่อถ่ายทอดไปสู่
การออกแบบลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ

ช่วงเวล
าของ
การ

พัฒนา
ใน

ลักษณะและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบหรือองค์ประกอบที่ตรง
กับความต้องการ (Material 
Requirements) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
หรือองค์ประกอบที่ตรงกับความต้องการ 
(Material Requirements) 

ปีงบปร
ะมาณ 

6. คณะท างานโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์ลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือ
องค์ประกอบ (Material Characteristics) เพื่อ
ถ่ายทอดไปสู่การออกแบบกระบวนการปฏิบัติ
หรือการพัฒนา พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินการที่ตรงกับความต้องการ
(Operation/Development and 
Technology Requirements)  

ช่วงเวล
าของ
การ

พัฒนา
ในปีงบ 
ประมา

ณ 

กระบวนการปฏิบัติหรือการ
พัฒนา พร้อมทั้งการใช้
เทคโนโลยีในการด าเนินการที่
ตรงกับความต้องการ
(Operation/Development 
and Technology 
Requirements) 

7. กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บข้อมูลในแต่ละชิองทางตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ 

ทุก
เดือน 

บันทึกข้อความ/รายงานการ
ประชุมติดตาม 

8. วิเคราะห์ช่องทางที่มีในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลสรุปความต้องการจากการรับฟังเสียงของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางต่างๆ 

ก.ย. ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการ
รับฟังลูกค้ากับข้อมูลสรุปความ
ต้องการของ 
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. พิจารณาปรับปรุงช่องทางเดิม/เพิ่มช่องทางใหม่
หรือยกเลิกช่องทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบาง
ช่องทาง 

ก.ย. ข้อมูลช่องทางการรับฟังลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไดรับ
การปรับปรุง 

10. กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์และหน่วยงานที่
รับผิดชอบน าข้อสรุปความต้องการและความ
คาดหวังในแต่ละช่องทางมาสรุปเป็นภาพรวม
ขององค์กร 

ก.ย. รายงานสรุปสารสนเทศเสียงของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารประจ าฝ่าย
การตลาดและการขาย/ผลการ
วิเคราะห์ความต้องและความ
คาดหวัง 

 
การวิเคราะห์คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์โดยตอบสนอง Voice of Customer (VOC) และ Voice of 

Stakeholder (VOS) ได้น าเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (Quality Function Deployment; QFD) มา
ใช้ด าเนินการ ซึ่งเป็นการแปลงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นการประกัน
คุณภาพในการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดความต้องการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) 
กลับมาเป็นเป้าหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการด าเนินงาน และพัฒนาธุรกิจ เป็น
เครื่องมือที่ใช้เริ่มต้นตั้งแต่การส ารวจและวิจัยตลาดเพ่ือต้องการทราบว่าถ้าลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมี
ความพอใจในนวัตกรรมที่เราจะพัฒนาได้นั้น นวัตกรรมนั้นจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร การวิจัย
และพัฒนาจะต้องแปลงความหมายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเริ่มจากกระบวนการฟังเสียงของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) และถ่ายทอดไปสู่การ
พัฒนาที่ตรงกับความต้องการ จากนั้นจึงเป็นการออกแบบวัตถุดิบหรือองค์ประกอบ และน าไปสู่การออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียอย่างยั่งยืน  
 ในการด าเนินการจะประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบด้วยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) 
เพ่ือถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่กระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่สมบูรณ์ 
ดังรูป 
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รูปที่ 3-6 : ระบบด้วยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) 

 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการด าเนินการวิจัยและพัฒนาที่เริ่มจากกระบวนการรับฟังและรวบรวมเสียงของ

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer และ Voice of Stakeholder) ที่ได้รับจากความคิดเห็น 
การทดลอง ประสบการณ์ในการใช้จริง การรวบรวมผลกระทบจากการใช้ ประสบการณ์การรับบริการ                       
การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยผู้บริโภค การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทั้งในขั้นตอนก่อน ระหว่าง และ
หลังการใช้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปเป็นความต้องการ (Customer and Stakeholder Requirements) 
ถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการด าเนินงาน หรือการพัฒนา
ธุรกิจใหม่ที่ตรงกับความต้องการ (Product Requirements) ตามตัวอย่างการถ่ายทอดความต้องการของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ ดังรูป 
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รูปที่  3-7 : ตัวอย่างการถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Customer and 
Stakeholder Requirements) ไปสู่การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ (Product 
Characteristics) 

 
 

โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยา (Product Characteristics) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ข้อก าหนดเฉพาะหัวข้อที่ส าคัญตาม ICH Q6 ได้แก่  
1.1 ลักษณะภายนอกและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
1.2 เอกลักษณ์ของสาร (Identification)  
1.3 ปริมาณสารส าคัญ (Assay) 
1.4 ความสม่ าเสมอของผลิตภัณฑ์ (Uniformity of Dosage Units) 
1.5 การปนเปื้อนทางกายภาพ (ฝุ่นผง) 
1.6 การปนเปื้อนทางเคมี  (Organic Impurities, Inorganic Impurities และ Residual 

Solvent)  
1.7 ปนเปื้อนทางชีวภาพ (เชื้อจุลินทรีย์)  
1.8 การละลายของผลิตภัณฑ์ (Dissolution) 

2. สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง GMP  
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3. รายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Bioequivalent Study; BE) หรือรายงานการยกเว้น
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ 

4. ผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ตาม ICH Q1 (สภาวะเร่ง 40◦C, 75%RH ที่ระยะเวลา 6 
เดือน และ Room Temperature 30◦C, 75%RH อย่างน้อยท่ีระยะเวลา 12 เดือน) ในบรรจุภัณฑ์ที่ขายจริง  
 
ตารางที่ 3-1 : ตัวอย่างความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Before 

ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า ยาที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
คณะกรรมการวิชาการ คุณภาพของยา แนวทางการผลิตยาในอนาคต 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุณภาพของยา 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

ความต้องการในการใช้ยา 

ภาคประชาชน เช่น สมาคมแพทยสภา, 
NGOS 

ความต้องการในการใช้ยา 

ลูกค้า  

During 
NGOS  
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  

After 
ลูกค้า  
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  
NGOS  

 
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการถ่ายทอดลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการด าเนินงาน 

หรือการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Product Requirements) โดยใช้บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) ใน
รูปแบบของแผนภูมิ Matrix เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/
บริการ กระบวนการด าเนินงาน หรือการพัฒนาธุรกิจใหม่กับการออกแบบลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ
หรือองค์ประกอบที่ตรงกับความต้องการ (Material Requirements) ตามตัวอย่างการถ่ายทอดคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ไปสู่การพัฒนาลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบ ดังรูป 
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รูปที่ 3-8 : ตัวอย่างการถ่ายทอดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Characteristics) ไปสู่การพัฒนาลักษณะ
และคุณสมบัติของวัตถุดิบ (Material Characteristics) 

 
 
โดยคุณสมบัติของของวัตถุดิบ (Material Characteristics) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญ 

ดังนี้ 
1. ข้อก าหนดเฉพาะหัวข้อที่ส าคัญตาม ICH Q6 ซึ่งเป็นลักษณะภายนอกและคุณสมบัติกายภาพของ

วัตถุดิบ ได้แก่ ขนาดอนุภาคและลักษณะรูปผลึก (Description) เอกลักษณ์ของสาร (Identification) ปริมาณ
สารส าคัญ (Assay) ปริมาณน้ าในวัตถุดิบ (Water Content or Loss on Drying) การปนเปื้อนทางกายภาพ 
(ฝุ่นผง) การปนเปื้อนทางเคมี (Organic Impurities, Inorganic Impurities และ Residual Solvent) และ
การปนเปื้อนทางชีวภาพ (เชื้อจุลินทรีย์)  

2. สถานที่ผลิตวัตถุดิบได้รับการรับรอง GMP  
3. ผลการศึกษาความคงสภาพของวัตถุดิบตาม ICH Q1 (สภาวะเร่ง 40◦C, 75%RH ที่ระยะเวลา 6 

เดือน และ Room Temperature 30◦C, 75%RH อย่างน้อยท่ีระยะเวลา 24 เดือน)  ในบรรจุภัณฑ์ที่ขายจริง  
 
ขั้นตอนที่  3 เป็นถ่ายทอดลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือองค์ประกอบ (Material 

Characteristics) ไปสู่การออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนา พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินการ (Operation/Development and Technology Requirements) ที่ตรงกับความต้องการเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะและคุณสมบัติของ
วัตถุดิบไปสู่การออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนา ดังรูป 
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รูปที่  3-9 : ตัวอย่างการถ่ายทอดคุณสมบัติของวัตถุดิบ  (Material Characteristics) ไปสู่การออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติ (Operation Requirements) 

 
 
4.1 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  
 
กระบวนการ : กระบวนการน าความคิดสร้างสรรคไ์ปสู่การสร้าง
นวัตกรรม (Product Innovation) 

หน่วยงาน : คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้
และนวัตกรรม ทุกหน่วยงานขององค์การเภสัช
กรรม 

ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. นวัตกรรมต้องเกดิจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
2. นวัตกรรมต้องสร้างคณุค่าใหม่ (Value) 
3. นวัตกรรมต้องมคีวามใหม่ (Newness) 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จ านวนความคิดสร้างสรรค์ 
(Prototype) ที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) ได้ในแต่ละป ี

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผู้บริหาร
ระดับสูง 
(DD) 
2. 
คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์
องค์กร 
2. นโยบาย
จาก
คณะกรรมการ
องค์การเภสัช
กรรม/

1. รวบรวมข้อเสนอนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) ที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทีม่ีการ
เสนอโดยหน่วยงาน 
2. ด าเนินการจดัเตรียมข้อมลู
การศึกษาความเป็นไปได้ของ
ผลิตภณัฑ์เบื้องต้นเพื่อน ามาใช้
ประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-1 

ตาม
แผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าป ี
 

นวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์ที่
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
3. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 
3. ความ
ต้องการของ                
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียและลูกค้า 
4. หลักเกณฑ์
การประเมิน
โครงการ
นวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์ 
(Product 
Evaluation) 

การคัดเลือกนวัตกรรมผลติภณัฑ์ 
(Product Screening) ซึ่งมีหัวข้อดังนี้  
2.1. ประเมินความสอดคล้องด้าน
ยุทธศาสตร์ของผลติภณัฑ์ (Strategic 
Fit) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 
โดยพิจารณา 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

ของผลิตภณัฑ์กับยุทธศาสตร์
องค์กร (น้ าหนักร้อยละ 12) 

 ความสามารถในการน าไปต่อยอด
กับผลติภณัฑ์อื่นๆ (น้ าหนักร้อยละ 
8) 

2.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ (Business Opportunity) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดย
พิจารณา  
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของ

ผลิตภณัฑ์ (Target Market 
Opportunity) (น้ าหนักร้อยละ 
10) 

 ข้อได้เปรยีบในการแข่งขันของ
ผลิตภณัฑ์ (Competitive 
Advantages) (น้ าหนักร้อยละ 
10) 

2.3 ประเมินระดับความพร้อมของ
ผลิตภณัฑ์ (Product Readiness) คิด
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดย
พิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ

ผลิตภณัฑ์ (Technology 
Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 8) 

 ความพร้อมด้านก าลังการผลติและ
ทรัพยากรของ อภ. (Capacity 
and Resources) (น้ าหนักร้อยละ 
6) 

 โอกาสในการเกดิความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑ์ (Risk 
Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 6) 

2.4 ประเมินผลตอบแทนของ
ผลิตภณัฑ์ (Returns) คิดเป็นน้ าหนัก
รวมร้อยละ 40 โดยพิจารณา 

2. ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้าง 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 ผลตอบแทนทางการเงินของ

ผลิตภณัฑ์ (Financial 
Assessment) : NPV within 3 
years (น้ าหนักร้อยละ 15) 

 ผลตอบแทนทางการเงินของ
ผลิตภณัฑ์ (Financial 
Assessment) : Gross Profit 
Margin (น้ าหนักร้อยละ 15) 

 ผลตอบแทนทางการเงินของ
ผลิตภณัฑ์ (Financial 
Assessment) : Gross Profit 
Margin (น้ าหนักร้อยละ 15) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Assessment) 
(น้ าหนักร้อยละ 10) โดยพิจารณา
ในด้าน 
o ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในบัญชียา

หลัก 
o ผลิตภณัฑ์ที่เป็น First 

Generic หรือบัญชี
นวัตกรรม 

o ผลิตภณัฑ์ที่ทดแทนการ
น าเข้า 

o ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในแนว
ทางการใช้ยา 

โดยโครงการทีผ่่านเพื่อจะไปวิเคราะห์
ใน Gate-2 จะต้องได้คะแนนไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 70 
3. น าเสนอคณะท างานมุ่งเน้นการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
พิจาณาอนุมัตดิ าเนินการต่อใน Gate-
2 
4. ด าเนินการการประเมินการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภณัฑ์ ตามหลักเกณฑ์
ใน Gate-2 (Product 
Development Criteria) ซึ่งมีหัวข้อ
ดังนี้  
4.1 ประเมินความสอดคล้องด้าน
ยุทธศาสตร์ของผลติภณัฑ์ (Strategic 
Fit) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 15 
โดยพิจารณา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

ของผลิตภณัฑ์กับยุทธศาสตร์
องค์กร (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ความสามารถในการน าไปต่อยอด
กับผลติภณัฑ์อื่นๆ (น้ าหนักร้อยละ 
5) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Assessment) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) โดยพิจารณา
ในด้าน 
o ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในบัญชียา

หลัก 
o ผลิตภณัฑ์ที่เป็น First 

Generic หรือบัญชี
นวัตกรรม 

o ผลิตภณัฑ์ที่ทดแทนการ
น าเข้า 

o ผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในแนว
ทางการใช้ยา 

4.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ (Business Potential) คิด
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดย
พิจารณา 
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของ

ผลิตภณัฑ์ (Target Market 
Opportunity) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ข้อได้เปรยีบในการแข่งขันของ
ผลิตภณัฑ์ (Competitive 
Advantages) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 
(Customer Requirements) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 โอกาสในการเกดิความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑ์ (Risk 
Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

4.3 ประเมินผลตอบแทนทางการเงิน
ของผลิตภณัฑ์ (Financial Returns) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 30 โดย
พิจารณา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 ความสมเหตสุมผลของสมมติฐาน

ทางการเงิน (Financial 
Assumption) (น้ าหนักร้อยละ 4) 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ภายใน (IRR)                       
(น้ าหนักร้อยละ 6) 

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลติภณัฑ์ 
(NPV within 3 years)  (น้ าหนัก
ร้อยละ 10) 

 ระยะเวลาคืนทุนของผลิตภัณฑ์ 
(Payback Period) (น้ าหนักร้อย
ละ 5) 

 อัตราความสามารถในการท าก าไร
ขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

4.4 ประเมินระดับความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลติภณัฑ์ 
(Technology Barrier) คิดเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 15 โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ

ผลิตภณัฑ์ (Technology 
Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 การคุ้มครองเทคโนโลยีของ
ผลิตภณัฑ์ (Technology 
Protection) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการน า
เทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน 
(Operational Challenges) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

4.5 ประเมินความสามารถในการน า
โครงการไปปฏิบตัิ (Execution 
Capability) คิดเป็นน้ าหนักรวมรอ้ย
ละ 20                 โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านก าลังการผลติและ

ทรัพยากรของ อภ. (Capacity 
and Resources)  (น้ าหนักร้อย
ละ 5) 

 ศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย 
ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (Compliance) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความ

พร้อมด้านการปฏิบัติการของ
ผลิตภณัฑ์ (Competency) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 มีเครือข่ายและพันธมติรทางธุรกิจ
ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน (Partnership) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

5. น าเสนอคณะท างานมุ่งเน้นการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
พิจาณาอนุมัต ิ
6. น าเสนอผลการประเมินโครงการแก่
คณะกรรมการบรหิารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่จะใช้ประโยชน ์

 
กระบวนการประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Evaluation) มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและ
สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ และความเป็นไปได้ของผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
ผลส าเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 
รูปที่ 3-10 : ขั้นตอนการด าเนินงานด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  
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จากขั้นตอนการด าเนินงานข้างต้น มีหลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใน 2 ระยะจาก Gate-1 
ถึง Gate-2 ดังรูป 

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

 
 

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 

มีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของ Gate-1 การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Screening) ดังนี้ 
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ตารางที่ 3-2 : Gate-1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Screening Criteria) 

รายการประเมิน 

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

(% 
น้ 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 

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. 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 
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รายการประเมิน 

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

(% 
น้ าหนัก) Competitive Edge 

Competitive 
Advantage 

Comparative 
Advantage 

Neutral 

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

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 

     100 
 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์กับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นี้
ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคตหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาตามนโยบายขององค์กร (Corporate's New S-curve/
ผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย) 

 ระดับที่ 3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กร โดย
เป็นการสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กรต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี (Long-term Potential Star) 

 ระดับที่ 2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กร โดย
เป็นการสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กรต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (Short-
term Potential Star) 

 ระดับที่ 1: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตต่ าและสร้างยอดขายน้อย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ไม่สามารถประเมินการเติบโตและยอดขายได้ (Question Mark) 

1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการต่อ
ยอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับท่ี 4: สามารถพัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งในองค์ความรู้หลักหรือผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร ที่น าไปใช้
ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ อย่างน้อยอีก 3 ผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่ม (Core 
Know-how/product platform - Open Opportunities to many product, ≥3) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันได้  
(Well Extended - Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถน าไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้  (Extended -
Adapted to similar Project) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ (Could not be transferred) 
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาด
ของตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (≥ 500 ล้านบาท) 
 ระดับที่ 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 

ล้านบาท [400 - 500 ล้านบาท) 
 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 400 

ล้านบาท [300 - 400 ล้านบาท) 
 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 300 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ

ได ้(< 300 ล้านบาท or Unpredictable) 
2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สร้างรายได้ของโครงการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น าอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่
เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Leader/Challenger) 

 ระดับที่ 3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น า 5 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Key Player - Top 5) 

 ระดับที่ 2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างในตลาด สามารถเป็นผู้น าด้านราคา 
(สามารถก าหนดราคาที่ต่ าสุดหรือคุ้มค่าสุด) ในตลาด หรือเป็นผู้น าในด้านคุณภาพ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่ เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Differentiate, Price Taker or Quality 
Leader) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถประเมินได้ (None) 
3. ระดับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ (Product Readiness) ประกอบด้วย 
3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดท่ีต้องใช้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 
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 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (>70% Already 
Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 

3.2 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อยละ  70 แต่ ไม่ ถึ ง ร้ อยละ  100  (>70% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70  (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวน
ปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดบัที่ 4: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 
 ระดับที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks = 

1) 
 ระดับท่ี 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High Risks 

= 2) 
 ระดับที่ 1: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks 

≥ 3) 
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4. ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ (Returns)  
4.1 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Assessment: NPV within 3 years) โดยพิจารณา
จากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากนับจากเริ่มด าเนินการ
โครงการในเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 3 ปี
กับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของโครงการ 
แสดงรายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 600 ล้านบาท (≥ 600 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 450 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 600 ล้านบาท (450 - 600 
ล้านบาท) 

 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 450 ล้านบาท 
(300 - 450 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท 
(150 - 300 ล้านบาท) 

4.2 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับที่ 3: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 แต่ไม่ถึงร้อยละ 35 (≥ 
30%) 

 ระดับที่ 2: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 30 (≥ 
25%) 

 ระดับที่ 1: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 (≥ 
20%) 

4.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social 
Benefit) ก าหนดเป็น 4 หัวข้อตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

4.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชียาหลัก 
4.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็น First Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 
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4.3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนการน าเข้า 
4.3.4 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแนวทางการใช้ยา  
ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 4: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 3 หัวข้อ (3 ข้อ) 
 ระดับที่ 3: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 3 หัวข้อ (2 ข้อ) 
 ระดับที่ 2: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยเป็นหัวข้อ 4.3.1 หรือ 4.3.2 เท่านั้น (1 ข้อ) 
 ระดับที่ 1: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยเป็นหัวข้อ 4.3.3 หรือ 4.3.4 เท่านั้น (1 ข้อ) 
ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของ Gate-2 การประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

(Product Development) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3-3 : Gate-2 หลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Development 
Criteria) 

รายการประเมิน 

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

(% 
น้ 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) 

(% 
น้ 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) 

(% 
น้ 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 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์กับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นี้
ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคตหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาตามนโยบายขององค์กร (Corporate's New S-curve/
ผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย) 

 ระดับที่ 3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กร โดย
เป็นการสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กรต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี (Long-term Potential Star) 
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 ระดับที่ 2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กร โดย
เป็นการสร้างยอดขาย/มูลค่าสูงให้แก่องค์กรต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (Short-
term Potential Star) 

 ระดับที่ 1: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการเติบโตต่ าและสร้างยอดขายน้อย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ไม่สามารถประเมินการเติบโตและยอดขายได้ (Question Mark) 

1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการต่อ
ยอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: สามารถพัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งในองค์ความรู้หลักหรือผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร ที่น าไปใช้
ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่ม (Core Know-
how/product platform - Open Opportunities to many product, ≥3) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันได้  
(Well Extended - Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถน าไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้  (Extended -
Adapted to similar Project) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ (Could not be transferred) 
1.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social 
Benefit) ก าหนดเป็น 4 หัวข้อตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

4.3.1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชียาหลัก 
4.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็น First Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 
4.3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนการน าเข้า 
4.3.4 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแนวทางการใช้ยา  
ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 4: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 3 หัวข้อ (3 ข้อ) 
 ระดับที่ 3: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 3 หัวข้อ (2 ข้อ) 
 ระดับที่ 2: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยเป็นหัวข้อ 4.3.1 หรือ 4.3.2 เท่านั้น (1 ข้อ) 
 ระดับที่ 1: ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Benefit) ครอบคลุมอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยเป็นหัวข้อ 4.3.3 หรือ 4.3.4 เท่านั้น (1 ข้อ) 
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาด
ของตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (≥ 500 ล้านบาท) 
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 ระดับที่ 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 400 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 
ล้านบาท [400 - 500 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 400 
ล้านบาท [300 - 400 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 300 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ
ได ้(< 300 ล้านบาท or Unpredictable) 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สร้างรายได้ของโครงการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น าอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ                
คู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Leader/Challenger) 

 ระดับที่ 3: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น า 5 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Key Player - Top 5) 

 ระดับที่ 2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างในตลาด สามารถเป็นผู้น าด้านราคา 
(สามารถก าหนดราคาที่ต่ าสุดหรือคุ้มค่าสุด) ในตลาด หรือเป็นผู้น าในด้านคุณภาพ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่ เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Differentiate, Price Taker or Quality 
Leader) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถประเมินได้ (None) 
2.3 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบหรือวิธีการใหม่ สามารถสร้างความแตกต่างที่ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าเหนือกว่าความคาดหวังได้ (Value creator) 

 ระดับที่ 3: ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าที่
เหนือกว่าความคาดหวังได้ (Value-added) 

 ระดับที่ 2: ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าท่ีคาดหวังและแก้ปัญหาเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าได้ (Solution) 

 ระดับที่ 1: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครงที่พัฒนาขึ้นการเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่คาดหวังได้ (Meet Requirement) 

2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวน
ปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 
 ระดับที่ 3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks = 

1) 
 ระดับท่ี 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High Risks 

= 2) 
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 ระดับที่ 1: การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks 
≥ 3) 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Returns)   
3.1 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทางการเงิน (Financial Assumption) โดยพิจารณาจากความ
สมเหตุสมผลของปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ การสร้างรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และเงินลงทุน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์ มีความสมเหตุสมผลสูงในทุกปัจจัย (Best Practice Assumption) 

 ระดับที่ 3 ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์ มีความสมเหตุสมผลสูงเป็นส่วนใหญ่ (Realistic Assumption) 

 ระดับที่ 2: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์ มีความสมเหตุสมผลเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีบางปัจจัยที่ต้องปรับปรุง (Good 
Assumption) 

 ระดับที่ 1: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ยังขาดความสมเหตุสมผลและต้องปรับปรุง (Poor Assumption) 

3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน ( IRR) โดยพิจารณาจากการค านวณหาอัตราคิดลดที่มีผลท าให้
มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับในอนาคต เท่ากับ เงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน นั่นคือ มูลค่าปัจจุบันของเงินสด
รับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle Rate) ที่มาจากอัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of 
Capital) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บวกกับอัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสียงทีเพ่ิมขึ้น (Risk Premium) ที่
สามารถประเมินในเชิงปริมาณได้ แสดงรายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การ
ประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( IRR) สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle Rate) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 ≥ Hurdle rate +15%) 

 ระดับที่ 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( IRR) สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle Rate) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 15 (≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับที่ 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( IRR) ไม่น้อยกว่า
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle 
Rate) แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 (≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับที่ 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( IRR) ไม่น้อยกว่า
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของโครงการ แต่ไม่เกิน
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Hurdle Rate) 
(≥ %WACC) 

3.3 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Assessment: NPV within 3 years) โดยพิจารณา
จากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากนับจากเริ่มด าเนินการ
โครงการในเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 3 ปี
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กับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของโครงการ 
แสดงรายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 600 ล้านบาท (≥ 600 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 450 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 600 ล้านบาท (450 - 600 
ล้านบาท) 

 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 450 ล้านบาท 
(300 - 450 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท 
(150 - 300 ล้านบาท) 

3.4 ระยะเวลาคืนทุนของผลิตภัณฑ์ (Payback Period) โดยพิจารณาจากระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
(Net cash inflow) ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่จะมีมูลค่าเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พอดี แสดงรายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Payback Period) ไม่เกิน 3 ปี (≥ 3 ปี) 
 ระดับที่ 3: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Payback Period) มากกว่า 3 ปี แต่ไม่

เกิน 5 ปี (3-5 ปี) 
 ระดับที่ 2: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Payback Period) มากกว่า 5 ปี แต่ไม่

เกิน 8 ปี (5-8 ปี) 
 ระดับท่ี 1: ระยะเวลาคืนทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Payback Period) มากกว่า 8 ปี (≥ 8 ปี) 

3.5 ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากเริ่ม
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับที่ 3: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 แต่ไม่ถึงร้อยละ 35 (≥ 
30%) 

 ระดับที่ 2: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 30 (≥ 
25%) 

 ระดับที่ 1: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับจากเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 (≥ 
20%) 
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4. ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ (Technology Barrier) ประกอบด้วย 
4.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดท่ีต้องใช้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (>70% Already 
Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 

4.2 การคุ้มครองเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ (Technology Protection) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ใช้สามารถด าเนินการให้มีการคุ้มครองหรือป้องกัน
โดยสิทธิบัตรได้หรือไม่ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้สามารถด าเนินการให้มีการ
คุ้มครองป้องกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อภ. สามารถด าเนินการได้แต่เพียงผู้เดียว (Protected) 

 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้สามารถด าเนินการให้มีการ
คุ้มครองป้องกันโดยสิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์ไว้ (Patent/Copyright) 

 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้สามารถด าเนินการให้มีการ
คุ้มครองโดยการข้ึนทะเบียนไว้ (Registration) 

 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้อยู่ระหว่างการยื่นขอความ
คุ้มครองหรือป้องกันโดยสิทธิบัตร (Preparation) 

4.3 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน (Operational Challenges) โดยพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้หรือความพร้อมในการน าผลิตภัณฑ์ท่ีก าลังพัฒนาไปใช้งานทั้งในข้ันตอนการน าร่อง (Pilot) และ
ขั้นตอนที่ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (Commercial) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมา
ก่อนในขั้นตอนของการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (Technology was proven at a commercial 
scale) 

 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมา
ก่อนในขั้นตอนการน าร่อง (Technology was proven at a pilot scale) 

 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งาน
มาก่อนแม้ในข้ันตอนการน าร่อง แต่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมาก่อนในขั้นตอน
ของการทดลอง (Technology was unproven at a pilot scale) 

 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งาน
มาก่อนแม้แต่ในขั้นตอนของการทดลอง (Technology never been proven at a lab scale) 



64 
 

5. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบด้วย 
5.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่ า
ร้ อยละ  70 แต่ ไม่ ถึ ง ร้ อยละ  100  (>70% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70  (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 

5.2 ศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Compliance) โดยพิจารณา
จากความพร้อมของการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ 
ที่อาจเกี่ยวข้อง แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีบางประเด็นด าเนินการได้สูงกว่าที่
ก าหนดและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร (Highly Compliance) 

 ระดับที่ 3: สามารถด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน (Compliance) 

 ระดับที่ 2: ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วน (Legalized) 

 ระดับที่ 1: ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วน แต่สามารถเริ่มปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์บางส่วนได้อย่าง
ปลอดภัย (Safe to operate) 

5.3 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพร้อมด้านการปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ (Competency) โดยพิจารณาจาก 
ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จ าเป็นของคณะท างานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละด้านท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Experts 
or Experience team) 

 ระดับที่ 3: มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้าน แม้ว่าจะมีจ านวนผู้ เชี่ยวชาญ
ไม่ครบทุกด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Highly skilled team) 
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 ระดับที่ 2: มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้าน แม้ว่าจะไม่มีผู้ เชี่ยวชาญในแต่
ละด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Skilled team) 

 ระดับที่ 1: มีคณะท างานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ลักษณะอ่ืน แม้ว่าจะไม่มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นโดยตรงและผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถูกประเมิน (Capable) 

5.4 มีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน (Partnership) โดยพิจารณา
จากการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และพันธมิตรเพ่ือสร้าง
ประโยชน์จากการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดย
เครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรที่ร่วมด าเนินการสามารถสร้างประโยชน์เพ่ิมเติมใน
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาได้ ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงให้แก่องค์กร (Trusted Partners - with other Benefits) 

 ระดับที่ 3: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ (Good 
Partner - Good Evaluation) 

 ระดับที่ 2: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยมีสัญญาที่เป็นข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน (Good Partner - 
Good Evaluation) (Partnership - Contracted) 

 ระดับที่ 1: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจใช้เป็นข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกัน  
(Business Contact - Agreement or MOU) 

 
4.2 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมกระบวนการหรือบริการ (Process/Service 
Innovation) 
 
กระบวนการ : กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมกระบวนการหรือบริการ (Process/Service Innovation) 

หน่วยงาน : คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้
และนวัตกรรม ทุกหน่วยงานขององค์การเภสัช
กรรม 

ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. นวัตกรรมต้องเกดิจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
2. นวัตกรรมต้องสร้างคณุค่าใหม่ (Value) 
3. นวัตกรรมต้องมคีวามใหม่ (Newness) 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จ านวนความคิดสร้างสรรค์ 
(Prototype) ที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) และ
น าไปใช้งานจริงได้ ในแตล่ะป ี

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผู้บริหาร
ระดับสูง 
(DD) 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์
องค์กร 

1. หน่วยงานด าเนินการวิเคราะหผ์ล
การด าเนินงานของหน่วยงานในหว่งโซ่
อุปทานและกระบวนการขององค์กร 

ตาม
แผนการ 
ด าเนินการ 

1. นวัตกรรม
กระบวนการ
ที่มีการ

1. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
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Supplier Input Process Time Output Customer 
2. 
คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 
3. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 

2. นโยบาย
จาก
คณะกรรมการ
องค์การเภสัช
กรรม/
ผู้บริหาร
ระดับสูง 
3. ความ
ต้องการของ              
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียและลูกค้า 
4. หลักเกณฑ์
การประเมิน
นวัตกรรม
กระบวนการ 
(Process 
Evaluation) 

(Supply Chain and Process 
Analysis) และเส้นทางการให้บริการ
ลูกค้า (Customer Journey) ในช่วง
เดือนแรกของแต่ละปีงบประมาณ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
ในการคัดเลือกกิจกรรมการปรับปรุง
หรือพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
กระบวนการหรือการให้บริการ
ประจ าปี โดยมเีกณฑ์ในการประเมิน
การวิเคราะห์และคัดเลือก (Analysis 
and Screening) ดังนี ้
1.1 ประเมินความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร 
(Strategic Fit) คิดเป็นน้ าหนักรวม
ร้อยละ 30 
1.2 ประเมินระดับความพร้อมของการ
ด าเนินการ (Readiness) คิดเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 30 โดยพิจารณา  
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและ

ความสามารถในการด าเนินการ 
(Technology and 
Competency Advantage) 
(น้ าหนักร้อยละ 30) 

1.3 ประเมินผลตอบแทน (Returns) 
คิดเป็นน้ าหนักรวม ร้อยละ 40 โดย
พิจารณา 
 การประเมินผลตอบแทนท่ี

คาดหวังจากการปรับปรุงหรือ
พัฒนานวัตกรรม (Financial 
Returns) (น้ าหนักร้อยละ 40) 

2. หัวข้อการปรับปรุงหรือพัฒนา
นวัตกรรมกระบวนการที่ไดค้ะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ให้
ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา
นวัตกรรมส าหรับกระบวนการหรอื
การให้บริการ (Process/Service 
Improvement or Innovation) โดย
มีระยะเวลาด าเนินการในเดือนที่ 2 ถึง
เดือนที ่11 ของปีงบประมาณ และมี
รายละเอียดหัวข้อในการประเมินผล
การปรับปรุง ดังนี้  

ประจ าป ี
 

น าไปใช้ใน
การ
ด าเนินงาน
จริง 
2. มาตรฐาน
ของ
กระบวนการ
ท างานจาก
การปรับปรุง
กระบวนการ 

สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 
2. ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้าง 



67 
 

Supplier Input Process Time Output Customer 
2.1 การปรับปรุงกระบวนการหรือการ
ให้บริการ (Process/Service 
Improvement) มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี ้
1) ด าเนินการก าหนดหัวข้อปัญหา 
(Problem Identification) น้ าหนัก
รวมร้อยละ 10  
2) การส ารวจสภาพปัจจบุันและ
ตั้งเป้าหมาย (Observation and 
Target Setting) คิดเป็นน้ าหนักรวม
ร้อยละ 10  
3) การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนา
นวัตกรรม (Improvement or 
Innovation Plan) คิดเป็นน้ าหนกั
รวมร้อยละ 10  
4) การวิเคราะหส์าเหตุ (Cause 
Analysis) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 
20  
5) การก าหนดมาตรการปรับปรุง/
พัฒนา (Solution Implement) คิด
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20  
6) การติดตามและประเมินผล 
(Results Measure) คิดเป็นน้ าหนัก
รวมร้อยละ 10  
7) การท าให้เป็นมาตรฐาน 
(Standardization) คิดเป็นน้ าหนกั
รวมร้อยละ 20  
หมายเหตุ: 
 การให้คะแนนแบบสะสม คือต้อง

ผ่านหลักเกณฑ์ในระดับก่อนหนา้
อย่างสมบูรณ์จึงจะเริ่มพิจารณา
คะแนนในหลักเกณฑร์ะดับถดัไป 

 น้ าหนักของคะแนนในแต่ละข้อ (% 
Weight) อาจมีการปรับให้
เหมาะสมกับนโยบายขององค์กรใน
แต่ละปี แต่ส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมในช่วงเริ่มต้น ควรให้
น้ าหนักกับหัวข้อที่ (4) การ
วิเคราะหส์าเหตุ (Cause Analysis) 
หัวข้อท่ี (5) การก าหนดมาตรการ
ปรับปรุง/พัฒนา (Solution 
Implement) และหัวข้อท่ี (7) การ
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Supplier Input Process Time Output Customer 
ท าให้เป็นมาตรฐาน 
(Standardization) เป็นหลัก 

2.2 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ
หรือการให้บริการ (Process/Service 
Innovation) มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี ้
1) การก าหนดคุณค่าที่ต้องการ คดิ
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20  
2) การระบุกระบวนการที่ส าคัญ คิด
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 10  
3) การระดมความคิดสรา้งสรรค์ คิด
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20  
4) การจัดท าต้นแบบและการทดสอบ 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20  
5) การด าเนินการปรับปรุง คิดเปน็
น้ าหนักรวมร้อยละ 10  
6) การตรวจสอบคณุค่าทีไ่ดร้ับ คดิ
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 10  
7) การจัดท าเป็นมาตรฐาน คดิเปน็
น้ าหนักรวมร้อยละ 10  
3. ด าเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือ
พัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall 
Evaluation) ในเดือนสดุท้ายของ
ปีงบประมาณ ตามหัวข้อท่ีก าหนดเป็น
เป้าหมายทีส่ าคญัขององค์กร ได้แก่ 
3.1 ผลการปรับปรุงด้านคณุภาพ 
(Quality Improvement) เช่น 
ปริมาณของเสียทีล่ดลง อัตราผลผลิต
ที่เพ่ิมขึ้น  
3.2 ต้นทุนท่ีลดลง (Cost Reduction) 
3.3 ก าลังการผลติที่เพิ่มขึ้น 
(Capacity Utilization) 
3.4 การส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรง
ต่อเวลามากข้ึน (On-time Delivery 
Performance) 
3.5 การลดระยะเวลาการด าเนินงาน 
หรือวัสดุคงคลังที่ลดลง (Inventory 
Management/ Shortening Lead-
time) 
3.6 ความพึงพอใจของลูกค้าท้ังภายใน
และภายนอกที่สูงข้ึน (Customer 
Satisfaction) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
4. น าเสนอผลการปรับปรุง
คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้
และนวัตกรรมเพื่อทราบและพิจารณา 
5. น าเสนอผลการประเมินโครงการแก่
คณะกรรมการบรหิารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาพิจารณา
ตัดสินการให้รางวลัเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการประเมินนวัตกรรมกระบวนการหรือการให้บริการ (Process/Service Innovation) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการเดิมโดยการปรับวิธีการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
วิธีการใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมกระบวนการมาใช้
จะช่วยให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 
รูปที่ 3-12 : ขั้นตอนการด าเนินงานด้านนวัตกรรมกระบวนการหรือการให้บริการ (Process/Service 
Innovation) 

 

 
 
จากขั้นตอนการด าเนินงานข้างต้น มีหลักเกณฑ์ประเมินนวัตกรรมกระบวนการหรือบริการ ใน 3 

ขั้นตอน ดังรูป 
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รูปที่ 3-13 : กระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินกระบวนการหรือบริการ (Process/Service Improvement 
or Innovation Evaluation) ใน 3 ขั้นตอน 
 

 
 

นวัตกรรมกระบวนการหรือการให้บริการที่เสนอเพ่ือการพิจารณาต้องผ่านกระบวนการประเมินที่
ด าเนินการเป็นรอบในแต่ละปี โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการของ
องค์กร (Supply Chain and Process Analysis) มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม
การปรับปรุงนวัตกรรมกระบวนการหรือการให้บริการประจ าปี ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และคัดเลือก
นวัตกรรมกระบวนการหรือการให้บริการ (Analysis and Screening) ในช่วงเวลาเดือนแรกของทุกปี โดยต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากนั้นจึงน าไปด าเนินการขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา
นวัตกรรมกระบวนการหรือการให้บริการ (Improvement or Innovation) ในช่วงเวลาเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 
11 ของทุกปี โดยกิจกรรมท่ีมีผลการด าเนินงานที่ดีควรได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สุดท้าย น าผล
การปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเป็นผลลัพธ์ในภาพรวมในขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการประเมินผล
ปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation) ในช่วงเวลาเดือนที่ 12 ของทุกปี 

มีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และคัดเลือกนวัตกรรม
กระบวนการหรือบริการ (Analysis and Screening) ดังนี้ 
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ตารางที่ 3-4 : ขั้นตอนที่ 1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการหรือบริการ (Process Screening 
Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 Process 

Screening 
(% 

น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร (Strategic Fit)  30 

1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายขององค์กร (Strategic Fit) 

Strategic 
Direction & 
Corporate 

KPI 
Alignment 

Another 
Function 
Alignment 

Functional 
KPI 

Alignment 

Department 
KPI 

Alignment 
30 

2. ระดับความพร้อมของการด าเนินการ (Readiness)   30 
2.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและ
ความสามารถในการด 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 การประเมินผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
จากการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 
(Financial Returns) 

สามารถ 
วิเคราะหผ์ลได้

โดยตรง            
≥ 10 ล้านบาท 

สามารถ
วิเคราะหผ์ล 
ได้โดยตรง    

< 10 ล้านบาท 

สามารถ
วิเคราะหผ์ล 
ได้โดยอ้อม 

ไม่สามารถ
วิเคราะหห์า

ผลได ้
40 

     100 
 
1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร (Strategic Fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร (Strategic Fit) โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และส่งผลต่อตัวชี้วัด
ระดับขององค์กร (Strategic Direction and Corporate KPI Alignment) 

 ระดับท่ี 3: เป็นโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดระดับฝ่ายของเจ้าภาพโครงการ/
กิจกรรมเอง และยังส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของฝ่ายอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ฝ่าย (Another 
Function Alignment) 

 ระดับที่ 2: เป็นโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดระดับฝ่าย (Functional KPI 
Alignment) 

 ระดับที่  1: เป็นโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงที่ส่ งผลต่อตัวชี้วัดระดับกองหรือแผนก 
(Department KPI Alignment) 

2. ระดับความพร้อมของการด าเนินการ (Readiness) ประกอบด้วย 
2.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการด าเนินการ (Technology and Competency 
Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีและความสามารถในการด าเนินการที่มีอยู่
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ในปัจจุบันและที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้เพ่ือมาใช้ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง เทียบกับจ านวน
เทคโนโลยีและความสามารถในการด าเนินการทั้งหมดที่ต้องใช้ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: เป็นเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and 
Acquirable) 

 ระดับท่ี 3: เป็นเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
100  (>70% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับท่ี 2: เป็นเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่
ถึงร้อยละ 70 (>50% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับท่ี 1: เป็นเทคโนโลยีและความสามารถท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้
ภายในโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or 
under development) 

3. ผลตอบแทน (Returns) ประกอบด้วย 
3.1 การประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังจากการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Financial Returns) โดย
พิจารณาจากความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุง 
แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถวิเคราะห์ผลผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้
โดยตรง โดยมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยตรง ≥ 10 ล้าน
บาท) 

 ระดับที่ 3: สามารถวิเคราะห์ผลผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงได้
โดยตรง โดยมีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยตรง < 10 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 2: สามารถวิเคราะห์ผลผลตอบแทนจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงในรูปตัวเงินได้
โดยอ้อม (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยอ้อม) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถวิเคราะห์ผลผลตอบแทนจากโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงในรูปตัวเงินได้ 
(ไม่สามารถวิเคราะห์หาผลได้) 

 
ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม

กระบวนการหรือบริการ (Process/Service Improvement and Innovation) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่  3-5 : ขั้นตอนที่  2.1 การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Improvement or Innovation Criteria) 
 

ล าดับ
ที ่

หลักเกณฑ ์ คะแนน 
(% น้ 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 ารวจสภาพปัจจบุันและตั้งเป้าหมาย (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 าเนินการไม่เปน็ไปตามแผนท่ีวางไว ้

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 าดับ
ที ่

หลักเกณฑ ์ คะแนน 
(% น้ 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 3-6 : ขั้นตอนที่ 2.2 การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมบริการ (Service Improvement 
or Innovation Criteria) 
 

ล าดับที ่ หลักเกณฑ ์ คะแนน 
(% น้ 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 
(% น้ 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 ได้แก่ 

 ผลการปรับปรุงด้านคุณภาพ (Quality Improvement) เช่น ปริมาณของเสียที่ลดลง อัตรา
ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน  

 ต้นทุนที่ลดลง (Cost Reduction) 
 ก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Capacity Utilization) 
 การส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงต่อเวลามากข้ึน (On-time Delivery Performance) 
 การลดระยะเวลาการด าเนินงาน หรือวัสดุคงคลังที่ลดลง ( Inventory Management/ 

Shortening Lead-time) 
 ความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกท่ีสูงขึ้น (Customer Satisfaction) 

เป็นต้น 
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4.3 กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 
 
กระบวนการ : กระบวนการน าความคิดสร้างสรรคไ์ปสู่การสร้าง
นวัตกรรมธรุกิจ (Business Innovation) 

หน่วยงาน : คณะท างานมุ่งเน้นการจัดการความรู้
และนวัตกรรม                               ทุก
หน่วยงานขององค์การเภสัชกรรม 

ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. นวัตกรรมต้องเกดิจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
2. นวัตกรรมต้องสร้างคณุค่าใหม่ (Value) 
3. นวัตกรรมต้องมคีวามใหม่ (Newness) 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จ านวนความคิดสร้างสรรค์ 
(Prototype) ที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมธรุกิจ 
(Business Innovation) ได ้

 
SIPOC MODEL 

 
Supplier Input Process Time Output Customer 

1. ผู้บริหาร
ระดับสูง 
(DD) 
2. 
คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 
3. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์
องค์กร 
2. นโยบาย
จาก
คณะกรรมการ
องค์การเภสัช
กรรม/
ผู้บริหาร
ระดับสูง 
3. ความ
ต้องการของ                 
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียและลูกค้า 
4. หลักเกณฑ์
การประเมิน
โครงการ
นวัตกรรม
ธุรกิจ 
(Business 
Evaluation) 

1. รวบรวมข้อเสนอนวัตกรรมธุรกจิ 
(Business Innovation) ที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค ์
2. ด าเนินการจดัเตรียมข้อมลู
การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการเบื้องต้นเพื่อน ามาใช้
ประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-1 
ของเกณฑ์การคดัเลือกโครงการ
นวัตกรรมธรุกิจ (Business 
Screening) ซึ่งมีหัวข้อการประเมนิ
ดังนี้  
2.1 ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์
ของโครงการ (Strategic Fit) คดิเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 40 โดยพิจารณา 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

ของโครงการกับยุทธศาสตร์
องค์กร(น้ าหนักร้อยละ 20) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Assessment) 
(น้ าหนักร้อยละ 20) 

2.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
โครงการ (Business Opportunity) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดย
พิจารณา  
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของ

โครงการ (Target Market 
Opportunity) (น้ าหนักร้อยละ 
20) 

2.3 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ
โครงการ (Technology 

ตาม
แผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าป ี
 

นวัตกรรมธรุกิจ
ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินและ
สามารถน าไป
พัฒนาโครงการ
น าร่อง (Pilot) 
และด าเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial) 
ต่อไป 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 
2. ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้าง 
2. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีและ
ลูกค้า 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
Advantage) คิดเป็นน้ าหนักรวมรอ้ย
ละ 20 โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ

โครงการ (Technology 
Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 
20) 

2.4 ความสามารถในการน าโครงการ
ไปปฏิบตัิ (Execution Capability) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดย
พิจารณา 
 ความพร้อมด้านก าลังการผลติ

และทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources) 
(น้ าหนักร้อยละ 20) 

โดยโครงการทีผ่่านการประเมินเพือ่
จะไปวิเคราะห์ใน Gate-2 จะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. น าเสนอคณะท างานมุ่งเน้นการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
พิจารณาและอนุมตัิ ด าเนินการ
ประเมินโครงการ Gate-2 ต่อไป 
4. ด าเนินการจดัท าขอบเขต
ด าเนินงานโครงการและน ามา
ประเมินตามหลักเกณฑ์ใน Gate-2 
การก าหนดขอบเขตด าเนินงาน
โครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business 
Scoping) ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน
ดังนี ้
4.1 ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์
ของโครงการ (Strategic Fit) คดิเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดยพิจารณา 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

ของโครงการกับยุทธศาสตร์
องค์กร(น้ าหนักร้อยละ 12) 

 ความสามารถในการน าไปต่อ
ยอดกับโครงการอื่นๆ (น้ าหนัก
ร้อยละ 8) 

4.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
โครงการ (Business Opportunity) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดย
พิจารณา  
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของ

โครงการ (Target Market 
Opportunity) (น้ าหนักร้อยละ 
10) 

 ข้อได้เปรยีบในการแข่งขันของ
โครงการ (Competitive 
Advantages) (น้ าหนักร้อยละ 
10) 

4.3 ระดับความพร้อมของโครงการ 
(Project Readiness) คิดเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ

โครงการ (Technology 
Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 8) 

 ความพร้อมด้านก าลังการผลติ
และทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources) 
(น้ าหนักร้อยละ 6) 

 โอกาสในการเกดิความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk 
Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 
6) 

4.4 ผลตอบแทนของโครงการ 
(Returns) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 
40 โดยพิจารณา 
 ผลตอบแทนทางการเงินของ

โครงการ (Financial 
Assessment) : NPV within 5 
years (น้ าหนักร้อยละ 15) 

 ผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ (Financial 
Assessment) : Gross Profit 
Margin (น้ าหนักร้อยละ 15) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Assessment) 
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

โดยโครงการทีผ่่านการประเมินเพือ่
จะไปวิเคราะห์ใน Gate-2 จะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. น าเสนอคณะท างานมุ่งเน้นการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
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Supplier Input Process Time Output Customer 
พิจารณาและอนุมตัิ ด าเนินการ
ประเมินโครงการ Gate-3 ต่อไป 
6. ด าเนินการพัฒนาโครงการและ
น ามาประเมินตามหลักเกณฑ์ใน 
Gate-3 การพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมธรุกิจ (Business 
Development) ซึ่งมีหัวข้อการ
ประเมินดังนี ้
6.1 ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์
ของโครงการ (Strategic Fit) คดิเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 15 โดยพิจารณา 
 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

ของโครงการกับยุทธศาสตร์
องค์กร (Strategy Alignment) 
น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ความสามารถในการน าไปต่อ
ยอดกับโครงการอื่นๆ 
(Opportunity to Apply) 
น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Returns) น้ าหนัก
ร้อยละ 5) 

6.2 ประเมินโอกาสทางการตลาดของ
โครงการ (Business Opportunity) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดย
พิจารณา  
 มูลค่าตลาดเป้าหมายของ

โครงการ (Target Market 
Opportunity) (น้ าหนักร้อยละ 
5) 

 ข้อได้เปรยีบในการแข่งขันของ
โครงการ (Competitive 
Advantages) (น้ าหนักร้อยละ 
5) 

 ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 
(Customer Requirements) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 โอกาสในการเกดิความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk 
Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 
5) 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
6.3 ผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ (Financial Returns) คดิ
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 25 โดย
พิจารณา 
 ความสมเหตสุมผลของสมมติฐาน

ทางการเงิน (Financial 
Assumption) (น้ าหนักร้อยละ 
4) 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ภายใน (IRR) (น้ าหนัก  ร้อยละ 
4) 

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
(NPV within 5 years) (น้ าหนัก
ร้อยละ 6) 

 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 
(Payback Period) (น้ าหนักร้อย
ละ 6) 

 อัตราความสามารถในการท า
ก าไรขั้นต้น (Gross Profit 
Margin) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

6.4 ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และสิทธิบตัรของโครงการ 
(Technology Barrier) คิดเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดยพิจารณา 
 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของ

โครงการ (Technology 
Advantage) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 การเปรยีบเทียบกับเทคโนโลยีใน
ตลาดหรือคู่แข่ง (Technology 
Benchmark) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 การคุ้มครองเทคโนโลยีของ
โครงการ (Technology 
Protection) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการน า
เทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน 
(Operational Challenges) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

6.5 ความสามารถในการน าโครงการ
ไปปฏิบตัิ (Execution Capability) 
คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 20 โดย
พิจารณา 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
 ความพร้อมด้านก าลังการผลติ

และทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย 
ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (Compliance) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความ
พร้อมด้านการปฏิบัติการของ
โครงการ (Competency) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

 มีเครือข่ายและพันธมติรทาง
ธุรกิจที่พร้อมให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงาน (Partnership) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

โดยโครงการทีผ่่านการประเมินเพือ่
จะไปวิเคราะห์ใน Gate-3 จะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะ
ถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการเพื่อน าไปด าเนินการต่อใน
ขั้นตอนของการน าร่อง (Pilot) และ
ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial) ต่อไป 
7. น าเสนอผลการประเมินโครงการ
แก่คณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่จะใช้ประโยชน ์
8. น าเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
9. ก าหนดแผนงานและด าเนิน
โครงการ 
10. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

กระบวนการประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Evaluation) มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โอกาสทางการตลาด ความพร้อมด้านต่างๆ ในการด าเนินงาน
โครงการ และความเป็นไปได้ของผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผลส าเร็จของโครงการจะ
เป็นไปตามท่ีองค์กรคาดหวัง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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รูปที่ 3-14 : ขั้นตอนการด าเนินงานด้านนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 
 

 
 
จากขั้นตอนการด าเนินงานข้างต้น มีหลักเกณฑ์ประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจใน 3 ระยะจาก 

Gate-1 ถึง Gate-3 ดังรูป 
 

รูปที่ 3-15 : กระบวนการและหลักเกณฑ์ประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Evaluation) ใน 3 
ระยะ 
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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 การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ 
(Business Screening) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3-7 : Gate-1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

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

Screening 
(% 

น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

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 (Economic 
Assessment) 

High and 
Continue 

High Medium Low 20 

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

≥ 1,000 ล้าน
บาท 

[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 



84 
 

รายการประเมิน 

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

Screening 
(% 

น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

     100 
 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic Fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม่
สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นโครงการที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคต 
(Corporate's New S-curve) 

 ระดับที่ 3: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic 
Objective Alignment) 

 ระดับที่  2: เป็นโครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic Direction 
Alignment) 

 ระดับท่ี 1: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy Alignment) 
1.2 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสังคม (Social Benefit) และต้นทุนของโครงการที่มี
ต่อสังคม (Social Cost) ได้แก่ การทดแทนการน าเข้ายาแลเวชภัณฑ์ของประเทศ การลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุขของประเทศ เป็นต้น ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้าน
บาท และมีผลอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีแรกของโครงการ (High and Continue) 

 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท (High) 

 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท (Medium) 

 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) ต่ ากว่า 20 ล้านบาท หรือไม่
สามารถประเมินได้ (Low or None) 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาดของ
ตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (≥ 1,000 ล้านบาท) 
 ระดับท่ี 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 1,000 

ล้านบาท [500 - 1,000 ล้านบาท) 
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 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 
ล้านบาท [200 - 500 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 200 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ
ได ้(< 200 ล้านบาท or Unpredictable) 

3. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) ประกอบด้วย 
3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใช้งานอยู่ และที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้
เพ่ือมาใช้ภายในโครงการ เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดท่ีต้องใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 
4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้ท้ังหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (>70% Already Exist 
and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 
 

4. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบด้วย 
4.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อยละ  70 แต่ ไ ม่ ถึ ง ร้ อยล ะ  100 (>70% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 
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ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของ Gate-2 การก าหนดขอบเขตด าเนินงานโครงการ
นวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3-8 : Gate-2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

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

Screening 
(% 

น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

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 ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีของโครงการ 
(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 
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รายการประเมิน 

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

Screening 
(% 

น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

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 (Economic 
Assessment) 

High and 
Continue 

High Medium Low 10 

     100 
 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic Fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม่
สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นโครงการที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคต 
(Corporate's New S-curve) 

 ระดับที่ 3: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic 
Objective Alignment) 

 ระดับที่  2: เป็นโครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic Direction 
Alignment) 

 ระดับท่ี 1: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy Alignment) 
1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการต่อ
ยอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งในองค์ความรู้หลักขององค์กร ที่น าไปใช้ต่อยอดกับ
โครงการอ่ืนๆ อย่างน้อยอีก 3 โครงการในหลากหลายด้าน  (Core Know-how - Open 
Opportunities to many projects, ≥3 projects) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ ในด้านเดียวกันได้ (Well 
Extended (Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถน าไปปรับใช้กับโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้  (Extended -
Adapted to similar Project) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ ได้ (Could not be transferred) 
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2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาดของ
ตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (≥ 1,000 ล้านบาท) 
 ระดับท่ี 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 1,000 

ล้านบาท [500 - 1,000 ล้านบาท) 
 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 

ล้านบาท [200 - 500 ล้านบาท) 
 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 200 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ

ได้ (< 200 ล้านบาท or Unpredictable) 
2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น าอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
และ/หรือคูแ่ข่งในตลาด (Leader) 

 ระดับที่ 3: ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้เป็นผู้น า 3 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่
เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Key Player - Top 3) 

 ระดับที่ 2: ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นผู้น าด้านราคา (สามารถก าหนดราคาที่ต่ าสุดหรือคุ้มค่าสุด) ใน
ตลาด เมือ่เปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Price Taker) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถประเมินได้ (None) 
 
3. ระดับความพร้อมของโครงการ (Project Readiness) ประกอบด้วย 
3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใช้งานอยู่ และที่สามารถจัดหาเพ่ิมเติมได้
เพ่ือมาใช้ภายในโครงการ เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดท่ีต้องใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 
4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้ท้ังหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (>70% Already Exist 
and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 
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3.2 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้ เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อยละ  70 แต่ ไม่ ถึ ง ร้ อยละ  100  (>70% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70  (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวน
ปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลให้โครงการต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 
4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: โครงการไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks = 1) 
 ระดับท่ี 2: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High Risks = 2) 
 ระดับท่ี 1: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks ≥ 3) 

4. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)  
4.1 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: NPV within 5 years) โดยพิจารณาจาก
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนับจากเริ่มด าเนินการโครงการ
ในเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ปีของ
โครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของ
โครงการ แสดงรายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis)  แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท (≥ 500 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท (≥ 
300 ล้านบาท) 
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 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท (≥ 
200 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท (≥ 
100 ล้านบาท) 

4.2 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับท่ี 3: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
35 (≥ 30%) 

 ระดับท่ี 2: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
30 (≥ 25%) 

 ระดับท่ี 1: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
25 (≥ 20%) 

4.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสังคม (Social Benefit) และต้นทุนของโครงการที่มี
ต่อสังคม (Social Cost) ได้แก่ การทดแทนการน าเข้ายาแลเวชภัณฑ์ของประเทศ การลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุขของประเทศ เป็นต้น ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้าน
บาท และมีผลอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีแรกของโครงการ (High and Continue) 

 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท (High) 

 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท (Medium) 

 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) ต่ ากว่า 20 ล้านบาท หรือไม่
สามารถประเมินได้ (Low or None) 

 
ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อของ Gate-3 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business 

Development) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 3-9 : Gate-3 หลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Development Criteria) 
 

รายการประเมิน 

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

Before 
Commercial 
(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic Fit)  15 
1.1 ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ของ
โครงการกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 
(Strategy 
Alignment) 

Corporate's  
New S-curve 

Strategic 
Objective 
Alignment 

Strategic 
Direction 
Alignment 

Strategy 
Alignment 

5 

1.2 ความสามารถใน
การน าไปต่อยอดกับ
โครงการอื่นๆ 
(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
เศรษฐศาสตร์ 
(Economic Returns) 

High and 
Continue 

High Medium Low 5 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Potential)  20 
2.1 มูลค่าตลาด
เป้าหมายของโครงการ 
(Target Market 
Opportunity) 

≥ 1,000  
ล้านบาท 

[500 - 1,000  
ล้านบาท) 

[200 - 500 
ล้านบาท) 

< 200 ล้านบาท 
or 

Unpredictable 
5 

2.2 ข้อได้เปรียบใน
การแข่งขันของ
โครงการ 
(Competitive 
Advantages) 

Leader 
Key Player  

(Top 3) 
Price Taker None 5 

2.3 ความสามารถใน
การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
(Customer 
Requirements) 

Value creator Value-added Solution 
Meet 

Requirement 
5 

2.4 โอกาสในการเกิด
ความเสีย่งท่ีส่งผล
กระทบต่อโครงการ 
(Risk Assessment) 

None to 
Least 

Small 
(High Risks ≥ 1) 

Medium  
(High Risks ≥ 

2) 

High 
(High Risks ≥ 3) 

5 
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รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Gate-3 
Before 

Commercial 
(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)   25 
3.1. ความ
สมเหตุสมผลของ
สมมติฐานทางการเงิน 
(Financial 
Assumption) 

Best Practice 
Assumption 

Realistic  
Assumption 

Good  
Assumption 

Poor  
Assumption 

4 

3.2. อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนภายใน 
(IRR) 

≥ Hurdle rate 
+15% 

≥ Hurdle rate 
+10% 

≥ Hurdle rate  ≥ %WACC 4 

3.3. มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของโครงการ 
(NPV within 5 
years) 

>500  
ล้านบาท 

>100 ล้านบาท >10 ล้านบาท <10 ล้านบาท 6 

3.4. ระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการ 
(Payback Period) 

<3 ปี 3-5 ปี 5-8 ปี >8 ปี 6 

3.5. อัตรา
ความสามารถในการ
ท าก าไรขั้นต้น (Gross 
Profit Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 5 

4. ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier)   20 
4.1 ความพร้อมด้าน
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
หรือคู่แข่ง 
(Technology 
Benchmark) 

No potential 
competitive 
technologies 

Potential 
competitive 

technologies in 
early 

development 

Some 
competitive 
technologies 

Many 
competitive 
technologies 
and mostly 

better 

5 

4.3 การคุ้มครอง
เทคโนโลยีของ
โครงการ 
(Technology 
Protection) 

Protected Patent/Copyright Registration Preparation 5 



93 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Gate-3 
Before 

Commercial 
(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

4.4 อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นจากการน า
เทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน 
(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 ความพร้อมด้าน
ก าลังการผลิตและ
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
ด้านกฎหมาย ความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 
(Compliance) 

Highly 
Compliance 

Compliance Legalized 
Safe to 
operate 

4 

5.3. มีบุคลากรที่มี
ทักษะและมีความ
พร้อมด้านการ
ปฏิบัติการของ
โครงการ 
(Competency) 

Experts or 
Experience 

team 

Highly skilled 
team 

Skilled team Capable 4 

5.4. มีเครือข่ายและ
พันธมิตรทางธุรกิจที่
พร้อมให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงาน 
(Partnership) 

Trusted 
Partners 

(with other 
Benefits) 

Good Partner 
(Good 

Evaluation) 

Partnership 
(Contracted) 

Business 
Contact 

(Agreement or 
MOU) 

5 

     100 

 
1. ความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ของโครงการ (Strategic Fit) ประกอบด้วย 
1.1 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับยุทธศาสตร์องค์กร โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสูงถ้าโครงการนวัตกรรมธุรกิจนี้ไม่
สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมาย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นโครงการที่จะสร้างมูลค่าสูงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคต 
(Corporate's New S-curve) 
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 ระดับที่ 3: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic 
Objective Alignment) 

 ระดับที่  2: เป็นโครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  (Strategic Direction 
Alignment) 

 ระดับท่ี 1: เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy Alignment) 
1.2 ความสามารถในการน าไปต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการต่อ
ยอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: สามารถพัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งในองค์ความรู้หลักขององค์กร ที่น าไปใช้ต่อยอดกับ
โครงการอ่ืนๆ อย่างน้อยอีก 3 โครงการในหลากหลายด้าน  (Core Know-how - Open 
Opportunities to many projects, ≥3 projects) 

 ระดับที่ 3: สามารถพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ ในด้านเดียวกั นได้ (Well 
Extended (Modified to Project in related fields) 

 ระดับที่ 2: สามารถน าไปปรับใช้กับโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้  (Extended -
Adapted to similar Project) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ ได้ (Could not be transferred) 
1.3 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Assessment) โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสังคม (Social Benefit) และต้นทุนของโครงการที่มี
ต่อสังคม (Social Cost) ได้แก่ การทดแทนการน าเข้ายาแลเวชภัณฑ์ของประเทศ การลดค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุขของประเทศ เป็นต้น ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้าน
บาท และมีผลอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีแรกของโครงการ (High and Continue) 

 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท (High) 

 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้าน
บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท (Medium) 

 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) ต่ ากว่า 20 ล้านบาท หรือไม่
สามารถประเมินได้ (Low or None) 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity) ประกอบด้วย 
2.1 มูลค่าตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Opportunity) โดยพิจารณาจากมูลค่าหรือขนาดของ
ตลาดเป้าหมายของโครงการ (Target Market Size) ที่เป็นประมาณการในรูปของตัวเงิน แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (≥ 1,000 ล้านบาท) 
 ระดับท่ี 3: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 1,000 

ล้านบาท [500 - 1,000 ล้านบาท) 
 ระดับที่ 2: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 500 

ล้านบาท [200 - 500 ล้านบาท) 
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 ระดับที่ 1: มูลค่าขนาดของตลาดเป้าหมายน้อยกว่า 200 ล้านบาท หรือไม่สามารถประมาณการ
ได ้(< 200 ล้านบาท or Unpredictable) 

2.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของโครงการ (Competitive Advantages) โดยพิจารณาจากสถานะจากการ
สร้างรายได้ของโครงการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: โครงการสามารถสร้างรายได้เป็นผู้น าอันดับ 1 ในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Leader) 

 ระดับที่ 3: โครงการสามารถสร้างรายได้เป็นผู้น า 3 อันดับแรกในตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ                  
คู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Key Player - Top 3) 

 ระดับที่ 2: โครงการสามารถเป็นผู้น าด้านราคา (สามารถก าหนดราคาที่ต่ าสุดหรือคุ้มค่าสุด) ใน
ตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ/หรือคู่แข่งในตลาด (Price Taker) 

 ระดับท่ี 1: ไม่สามารถประเมินได้ (None) 
2.3 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการเป็นรูปแบบหรือวิธีการใหม่ สามารถสร้างความ
แตกต่างที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าเหนือกว่าความคาดหวังได้ (Value creator) 

 ระดับที่ 3: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ลูกค้าท่ีเหนือกว่าความคาดหวังได้ (Value-added) 

 ระดับที่ 2: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่คาดหวังและแก้ปัญหาเพ่ิมเติมให้แก่ลูกค้าได้ (Solution) 

 ระดับที่ 1: ผลิตภัณฑ์และบริการของโครงการเป็นรูปแบบหรือวิธีการ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่คาดหวังได้ (Meet Requirement) 

2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวน
ปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงที่จะ
ส่งให้โครงการต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 
ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: โครงการไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง (None to Least) 
 ระดับท่ี 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks = 1) 
 ระดับท่ี 2: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงจ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High Risks = 2) 
 ระดับท่ี 1: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงอย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks ≥ 3) 

3. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)  
3.1 ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานทางการเงิน (Financial Assumption) โดยพิจารณาจากความ
สมเหตุสมผลของปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ได้แก่ การ
สร้างรายได้จากแต่ละด้าน ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และเงินลงทุนของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มีความ
สมเหตุสมผลสูงในทุกปัจจัย (Best Practice Assumption) 
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 ระดับที่ 3 ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มีความ
สมเหตุสมผลสูงเป็นส่วนใหญ่ (Realistic Assumption) 

 ระดับท่ี 2: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มีความ
สมเหตุสมผลเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีบางปัจจัยที่ต้องปรับปรุง (Good Assumption) 

 ระดับที่ 1: ปัจจัยของสมมติฐานต่างๆ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ส่วน
ใหญ่ยังขาดความสมเหตุสมผลและต้องปรับปรุง (Poor Assumption) 

3.2 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน ( IRR) โดยพิจารณาจากการค านวณหาอัตราคิดลดที่มีผลท าให้
มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับในอนาคต เท่ากับ เงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน นั่นคือ มูลค่าปัจจุบันของเงินสด
รับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุน
ในโครงการ (Hurdle Rate) ที่มาจากอัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) 
ของโครงการบวกกับอัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสียงทีเพ่ิมข้ึน (Risk Premium) ที่สามารถประเมินในเชิง
ปริมาณได้ แสดงรายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis)  แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) สูงกว่าอัตราผลตอบแทน
ขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ≥ 
Hurdle rate +15%) 

 ระดับที่ 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) สูงกว่าอัตราผลตอบแทน
ขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 15 (≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับที่ 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) ไม่น้อยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 
(≥ Hurdle rate +10%) 

 ระดับที่ 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ ( IRR) ไม่น้อยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของโครงการ แต่ไม่เกินอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ าท่ียอมรับได้เพ่ือตัดสินใจลงทุนในโครงการ (Hurdle Rate) (≥ %WACC) 

3.3 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: NPV within 5 years) โดยพิจารณาจาก
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนับจากเริ่มด าเนินการโครงการ
ในเชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดระยะเวลา 5 ปีของ
โครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน (Cost of Capital) ของ
โครงการ แสดงรายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท (≥ 500 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท (≥ 
300 ล้านบาท) 
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 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 300 ล้านบาท (≥ 
200 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 200 ล้านบาท (≥ 
100 ล้านบาท) 

3.4 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) โดยพิจารณาจากระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ 
(Net cash inflow) ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่จะมีมูลค่าเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการพอดี แสดง
รายละเอียดและตัวอย่างการค านวณแสดงในภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) ไม่เกิน 3 ปี (≥ 3 ปี) 
 ระดับที่ 3: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (3-5 

ปี) 
 ระดับที่ 2: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี (5-8 

ปี) 
 ระดับท่ี 1: ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) มากกว่า 8 ปี (≥ 8 ปี) 

3.5 ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Assessment: Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin; GP) ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากเริ่ม
ด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35 (≥ 35%) 

 ระดับท่ี 3: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
35 (≥ 30%) 

 ระดับท่ี 2: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
30 (≥ 25%) 

 ระดับท่ี 1: ค่าเฉลี่ยอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการ (% Gross Profit Margin) ภายในระยะเวลา 5 
ปีนับจากเริ่มด าเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
25 (≥ 20%) 

4. ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier) ประกอบด้วย 
4.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีทั้งที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใช้งานอยู่ และที่สามารถจั ดหาเพ่ิมเติมได้
เพ่ือมาใช้ภายในโครงการ เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดท่ีต้องใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 
4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้ท้ังหมดหรือร้อยละ 100 (100% Already Exist and Acquirable) 
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 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (>70% Already Exist 
and Acquirable) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 (>50% 
Already Exist and Acquirable) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพ่ิมเติมเพ่ือมาใช้ภายใน
โครงการได้บางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 (≥50% in early or under development) 

4.2 การเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในตลาดหรือคู่แข่ง (Technology Benchmark) โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบข้อดีของเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาในโครงการกับเทคโนโลยีที่มีในตลาดหรือที่ก าลังถูกพัฒนาโดย
คู่แข่ง แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ไม่มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันในตลาดหรือที่ก าลังถูกพัฒนาโดยคู่แข่ง (No 
potential competitive technologies) 

 ระดับที่ 3: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันในตลาดที่ก าลังถูกพัฒนาในขั้นตอนเริ่มต้นโดยคู่แข่ง 
(Potential competitive technologies in early development) 

 ระดับท่ี 2: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันอยู่บางในตลาดที่เป็นของคู่แข่ง (Some competitive 
technologies) 

 ระดับที่  1: มีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันจ านวนมากในตลาดที่ เป็นของคู่แข่ง (Many 
competitive technologies and mostly better) 

4.3 การคุ้มครองเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Protection) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการ
น าเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถด าเนินการให้
มีการคุ้มครองหรือป้องกันโดยสิทธิบัตรได้หรือไม่ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถด าเนินการให้มีการคุ้มครองป้องกัน
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อภ. สามารถด าเนินการได้แต่เพียงผู้เดียว (Protected) 

 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถด าเนินการให้มีการคุ้มครองป้องกันโดย
สิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์ไว้ (Patent/Copyright) 

 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้สามารถด าเนินการให้มีการคุ้มครองโดยการขึ้น
ทะเบียนไว้ (Registration) 

 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอความคุ้มครองหรือป้องกัน
โดยสิทธิบัตร (Preparation) 

4.4 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน (Operational Challenges) โดยพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้หรือความพร้อมในการน าเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาในโครงการไปใช้งานทั้งในขั้นตอนการน าร่อง 
(Pilot) และข้ันตอนที่ด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (Commercial) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมา
ก่อนในขั้นตอนของการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ (technology was proven at a commercial 
scale) 

 ระดับที่ 3: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมา
ก่อนในขั้นตอนการน าร่อง (Technology was proven at a pilot scale) 
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 ระดับที่ 2: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้ไม่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งาน
มาก่อนแม้ในข้ันตอนการน าร่อง แต่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งานมาก่อนในขั้นตอน
ของการทดลอง (Technology was unproven at a pilot scale) 

 ระดับที่ 1: เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในโครงการนี้ไม่เคยมีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการใช้งาน
มาก่อนแม้แต่ในขั้นตอนของการทดลอง (Technology never been proven at a lab scale) 

5. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบด้วย 
5.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก 
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100  
(100% with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อยละ  70 แต่ ไม่ ถึ ง ร้ อยละ  100  (>70% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 (>50% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 
(≥50% is Uncontrollable) 

5.2 ศึกษาผลกระทบด้านกฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Compliance) โดยพิจารณา
จากความพร้อมของการด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่อาจ
เกี่ยวข้อง แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: สามารถด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีบางประเด็นด าเนินการได้สูงกว่าที่ก าหนดและสร้าง
คุณค่าให้แก่โครงการ (Highly Compliance) 

 ระดับท่ี 3: สามารถด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน (Compliance) 

 ระดับที่ 2: ด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างสมบูรณ์
ครบถ้วน (Legalized) 

 ระดับที่ 1: ด าเนินการโครงการตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้
แม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วน แต่สามารถเริ่มปฏิบัติการงานในโครงการบางส่วนได้อย่างปลอดภัย (Safe 
to operate) 
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5.3 มีบุคลากรที่มีทักษะและมีความพร้อมด้านการปฏิบัติการของโครงการ (Competency) โดยพิจารณาจาก 
ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จ าเป็นของคณะท างานโครงการในการพัฒนาโครงการให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาและด าเนินงาน
โครงการ (Experts or Experience team) 

 ระดับที่ 3: มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้าน แม้ว่าจะมีจ านวนผู้ เชี่ยวชาญ
ไม่ครบทุกด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาและด าเนินงานโครงการ (Highly skilled team) 

 ระดับที่ 2: มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้าน แม้ว่าจะไม่มีผู้ เชี่ยวชาญในแต่
ละด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาและด าเนินงานโครงการ (Skilled team) 

 ระดับที่ 1: มีคณะท างานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์จากโครงการในลักษณะอ่ืน แม้ว่า
จะไม่มีคณะท างานที่มีทักษะที่จ าเป็นโดยตรงและผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
และด าเนินงานโครงการ (Capable) 

5.4 มีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน (Partnership) โดยพิจารณา
จากการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และพันธมิตรเพ่ือสร้าง
ประโยชน์จากการด าเนินงานร่วมกัน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ
ด าเนินงานโครงการ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ โดยเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรที่ร่วมด าเนินการสามารถสร้างประโยชน์
เพ่ิมเติมในด้านอ่ืนๆ ให้แก่องค์กร นอกเหนือจากที่ก าหนดในสัญญา ได้แก่ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ ภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ การประหยัดเงินลงทุน (Trusted Partners - with other 
Benefits) 

 ระดับที่ 3: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ
ด าเนินงานโครงการ มีสัญญาและการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ (Good Partner - Good Evaluation) 

 ระดับที่ 2: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ
ด าเนินงานโครงการ โดยมีสัญญาที่เป็นข้อตกลงในการด าเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน (Good 
Partner - Good Evaluation) (Partnership - Contracted) 

 ระดับที่ 1: มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย คู่ความร่วมมือ และ/หรือพันธมิตรในการ
ด าเนินงานโครงการ โดยมีข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจใช้เป็นข้อตกลงในการด าเนินงาน
ร่วมกัน (Business Contact - Agreement or MOU) 

5. กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 
กระบวนการ : กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญา หน่วยงาน : กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบตัรยา 

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจยัและพัฒนา 
ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม ่
2. เป็นการประดิษฐ์ท่ีมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นและ 
3. เป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดประสิทธผิล : 
1. จ านวนค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร ในแต่
ละป ี
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SIPOC MODEL 
 

Supplier Input Process Time Output Customer 
1. นักวิจัย 
2. ผู้
ประดิษฐ์ท่ี
ต้องการการ
คุ้มครอง
สิ่งประดิษฐ/์
นวัตกรรม 

1. นโยบาย 
2. โครงการวิจัยที่เปดิใหม ่
3. องค์ความรู้ (KM) 
4. ความต้องการของลูกค้า 
5. MIMs 
6. Orange book 
7. สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา : 
www.uspto.gov 
8. สิทธิบัตรยุโรป : 
http://ep.espacenet.com 
9.สิทธิบัตรไทย : 
www.ipic.moc.go.th 
10. องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก 
https://patentscope.wipo.int 

1. การจัดท า Patent 
Information 
1.1 เมื่อกลุ่มงานด้าน
ศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา 
ได้รับรายการยาที่
ต้องการสืบค้นข้อมลู
สิทธิบัตรจากนักวจิัย ผู้
ประดิษฐ์ท่ีต้องการ              
การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม 
1.2 สืบค้นข้อมูลยา เช่น 
สูตรโครงสร้าง ขนาดของ
ยา ช่ือทางเคมี เป็นต้น 
และสิทธิบตัรยาจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาสหรัฐอเมริกา 
ส านักสิทธิบัตรยุโรป 
ส านักสิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกา กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
กองควบคุมยา MIMs 
เป็นต้น รวมทั้งเปดิแฟ้ม
เอกสารที่กรมทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 
1.3 รวบรวมเอกสาร 
1.4 วิเคราะห์ข้อมลู 
1.5 จัดท าเอกสารและลง
ข้อมูลใน Database 
1.6 เสนอผู้อ านวยการ
สถาบันฯ พิจารณา 
1.7 Update ข้อมูล
สิทธิบัตรใน Database 
ทุกป ี
2. การยื่นขอรับ
สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 
2.1 กลุ่มงานด้านศูนย์
ข้อมูลสิทธิบัตรยา

ตาม
แผนการ
ด าเนินการ
ประจ าป ี

1. Patent 
Information 
และ ข้อมูล 
Patent 
information 
ที่มีการ
ทบทวน 
2. สิทธิบัตร
และอนุ
สิทธิบัตรที่
ได้รับการจด
แจ้ง 
3. สิทธิบัตร
และอนุ
สิทธิบัตรที่
ได้รับการต่อ
อาย ุ
 

1. 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
2. กลุ่มงาน
ด้านศูนย์
ข้อมูล
สิทธิบัตรยา
องค์การ
เภสัชกรรม 
2. นักวิจัยผู้
ประดิษฐ์ท่ี
ต้องการ                     
การ
คุ้มครอง
ประดิษฐ/์
นวัตกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
ประสานงานกับนักวิจัย
เพื่อคัดเลือกงานวิจัยท่ี 
สามารถยื่นจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร เสนอ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2.2 นักวิจัยส่งข้อมูลที่
ต้องใช้ในการขอยื่นจด
สิทธิบัตร ดังนี ้
2.2.1 แบบฟอร์มเปิดเผย
การประดิษฐ ์
2.2.2 ข้อมูลส าหรับ
จัดเตรียมค าขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ประกอบด้วย 
รายละเอียดการประดิษฐ์ 
มีหัวข้อย่อยดังนี ้
 ช่ือท่ีแสดงถึงการ

ประดิษฐ ์
 สาขาวิทยาการที่

เกี่ยวข้องกับการ
ประดิษฐ ์

 ภูมิหลังของศิลปะหรือ
วิทยาการที่เกี่ยวข้อง 

 ลักษณะและความมุ่ง
หมายของการ
ประดิษฐ์โดยย่อ 

 ค าอธิบายรูปเขียนโดย
ย่อ (ถ้ามีรูปเขียน) 

 การเปิดเผยการ
ประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ : 
ต้องละเอียดและ
ชัดเจนท่ีสุด 

 วิธีการในการประดิษฐ์
ที่ดีท่ีสุด : มักระบุว่า
“เหมือนกับท่ีได้กล่าว
ไว้แล้วในหัวข้อการ
เปิดเผยการประดิษฐ์
โดยสมบูรณ์” 

 การน าการประดิษฐไ์ป
ใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
พาณิชยกรรม
หัตถกรรม หรือ
เกษตรกรรม 

หมายเหตุ ข้อถือสิทธิ
จะต้องมีความชัดแจ้ง 
รัดกุม และสอดคล้องกับ
รายละเอียดการประดิษฐ ์
-บทสรุปการประดิษฐ ์
-รูปเขียน (ถ้ามี) 
2.3 จัดเตรียมค าขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ดังนี ้
2.3.1 ค าขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร 
2.3.2 แบบ สป/สผ/
อสป/001-ก 
2.3.3 รายละเอียดการ
ประดิษฐ ์
2.3.4 ข้อถือสิทธิ 
2.3.5 บทสรุปการ
ประดิษฐ ์
2.3.6 รูปเขยีน (ถ้ามี) 
2.3.7 หนังสือสัญญาโอน
สิทธิ 
2.3.8 ส าเนาบัตร
ข้าราชการของ
ผู้อ านวยการองค์การ
เภสัชกรรม 
2.3.9 ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้อ านวยการ
องค์การเภสัชกรรม
2.3.10 -ส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้ประดิษฐ์ 
2.3.11 ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ประดิษฐ ์
2.4 เสนอผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อพิจารณาและลงนาม 
และเสนอผู้อ านวยการ
องค์การฯ ลงนาม 
ตามล าดับ 
2.5 ยื่นเอกสารต้นฉบับ
พร้อมส าเนาต่อ
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Supplier Input Process Time Output Customer 
เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าท่ี
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
2.6 เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
3. การ maintenance 
ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
3.1 ด าเนินการจัดเตรยีม
ค าขอแก้ไขค าขอรับ
สิทธิบัตรตามค าสั่งของผู้
ตรวจสอบสิทธิบัตร และ
ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
3.2 ด าเนินการยื่น
ตรวจสอบการประดิษฐ์                 
ค าขอรับสิทธิบัตร 
3.3 ด าเนินการยื่นช าระ
ค่าธรรมเนียมประกาศ
โฆษณา 
3.4 ด าเนินการยื่นช าระ
ค่าธรรมเนียมการออก
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
3.5 ด าเนินการยื่นช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
6. กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(Commercial and Social Phase) 
 
กระบวนการ : กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการน า
นวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(Commercial and Social Phase) 

หน่วยงาน : คณะท างานผู้ประเมนิโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย ์

ข้อก าหนดของกระบวนการ : 
1. มีการประเมินการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคมอย่างเป็นระบบ 
2. มีการติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการเปรียบเทียบกับ
ประมาณการทางการเงินของโครงการที่ได้จดัท าไว้ก่อนหน้า 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล : จ านวนนวัตกรรมทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้
อย่างต่อเนื่อง 
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SIPOC MODEL 
 

Supplier Input Process Time Output Customer 
1. ผู้บริหาร
ระดับสูง 
(DD) 
2. 
คณะท างานผู้
ประเมิน
โครงการ
พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ต่อยอดเชิง
พาณิชย ์
3. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 

1. วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์
องค์กร 
2. นโยบายจาก
คณะกรรมการ
องค์การเภสัช
กรรม/ผู้บริหาร
ระดับสูง 
3. ความ
ต้องการของ                 
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียและลูกค้า 
4. หลักเกณฑ์
การประเมิน
โครงการ
กระบวนการน า
นวัตกรรม
ออกไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และเชิง
สังคม 
5. นวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์ที่
ผ่านหลักเกณฑ์
การประเมิน
การพัฒนา
นวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์ 
(Product 
Development 
Criteria) 

1. รวบรวมและคัดเลือกนวัตกรรม
ผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) 
ที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนานวัตกรรมผลติภณัฑ์ (Gate-
2) 
2. ด าเนินการประเมินการน า
นวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี ้
2.1 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
2.1.1 ประเมินผลตอบแทนทาง
การเงินของโครงการ (Financial 
Returns) คิดเป็นน้ าหนักรวมร้อย
ละ 60 โดยพิจารณา 
 อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนภายในเทียบกับประมาณ
การ (IRR) (น้ าหนักร้อยละ 10) 

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการเทยีบกับประมาณการ 
(NPV) (น้ าหนักร้อยละ 20) 

 อัตราความสามารถในการท า
ก าไรขัน้ต้นเทียบกับประมาณ
การ (Gross Profit Margin) 
(น้ าหนักร้อยละ 30) 

2.1.2 ประเมินความสามารถใน
การน าโครงการไปปฏิบัติ 
(Execution Capability) คิดเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 40 โดย
พิจารณา  
 ความพร้อมด้านก าลังการผลติ

และทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources) 
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

 โครงสร้างและผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน (Project 
Structure and 
Responsibility) (น้ าหนักร้อย
ละ 10) 

 ความคืบหน้าของการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 

ตาม
แผนการ 
ด าเนินการ 
ประจ าป ี
 

นวัตกรรมที่
ผ่านเกณฑ์
ประเมินและ
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 
2. ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้าง 
2. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีและ
ลูกค้า 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
(Project Progress) (น้ าหนัก
ร้อยละ 10) 

 การบริหารความเสี่ยงท่ีส่งผล
กระทบต่อโครงการ (Risk 
Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 
10) 

2.2 การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 
2.2.1 ประเมินผลตอบแทนเชิง
สังคมหรือเศรษฐศาสตร์ (Social 
and Economic Returns) คิด
เป็นน้ าหนักรวมร้อยละ 60 
2.2.2 ประเมินความสามารถใน
การน าโครงการไปปฏิบัติ 
(Execution Capability) คิดเป็น
น้ าหนักรวมร้อยละ 40 โดย
พิจารณา  
 ความพร้อมด้านก าลังการผลติ

และทรัพยากรของ อภ. 
(Capacity and Resources) 
(น้ าหนักร้อยละ 10) 

 โครงสร้างและผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน (Project 
Structure and 
Responsibility) (น้ าหนักร้อย
ละ 10) 

 ความคืบหน้าของการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
(Project Progress) (น้ าหนัก
ร้อยละ 10) 

 การบริหารความเสี่ยงท่ีส่งผล
กระทบต่อโครงการ (Risk 
Assessment) (น้ าหนักร้อยละ 
10) 

2.3 สามารถใช้ประโยชน์ท้ังในเชิง
พาณิชย์และสังคมให้ก าหนด
น้ าหนักคะแนนระหว่างหลักเกณฑ์
การประเมินในข้อ 1 ของการใช้
ประโยชน์เชิงสังคม และการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ใหม่ โดยมี
คะแนนรวมกันเท่ากับ 60% ตาม
ความเหมาะสมของโครงการ 
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Supplier Input Process Time Output Customer 
3. น าเสนอผลการประเมิน
โครงการแก่คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม เพื่อพิจารณา
คัดเลือกโครงการที่จะใช้ประโยชน์ 
4. น าเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
5. ก าหนดแผนงานและด าเนิน
โครงการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

กระบวนการประเมินโครงการกระบวนการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(Commercial and Social Phase) มีวัตถุประสงค์ ในการติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการ
เปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินของโครงการที่ได้จัดท าไว้ก่อนหน้า และความสามารถในการน า
โครงการไปปฏิบัติประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยโครงการที่ถูกประเมินควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 มิฉะนั้น ควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงแผนโครงการใหม่ก่อนที่จะพิจารณาตัดสินใจในการ
ด าเนินการโครงการต่อไป  

โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม (Commercial and Social Phase) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3-10 : หลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(Commercial and Social Phase Criteria) 
 

รายการประเมิน 

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

and Social 
Phase 

(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)   60 
1.1. อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนภายในเทยีบกับ
ประมาณการ (IRR) 

100% 90% 80% 70% 10 

1.2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการเทยีบกับประมาณ
การ (NPV) 

100% 90% 80% 70% 20 

1.3 อัตราความสามารถใน
การท าก าไรขั้นต้นเทียบกับ
ประมาณการ (Gross Profit 
Margin) 

100% 90% 80% 70% 30 

2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ (Social and Economic Returns) 60 



108 
 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) Commercial 
and Social 

Phase 
(% น้ าหนัก) 

Competitive 
Edge 

Competitive 
Adv. 

Comparative 
Adv. 

Neutral 

2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคม
หรือเศรษฐศาสตร์เทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด (Social 
and Economic Returns) 

100% 90% 80% 70% 60 

3. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  40 
3.1 ความพร้อมด้านก าลัง
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 โครงสร้างและ
ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน (Project 
Structure and 
Responsibility) 

100% 
Fulfillment 

80% 
Fulfillment 

< 80% 
Fulfillment 

Non-clarify 10 

3.3 ความคืบหน้าของการ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก 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
ประเมินในข้อ 1 และ 2 ใหม่ โดยมีคะแนนรวมกันเท่ากับร้อยละ 60 ตามความเหมาะสมของโครงการ  
 
1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns) ประกอบด้วย 
1.1. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในเทียบกับประมาณการ (IRR) โดยพิจารณาจากการค านวณหาอัตรา
คิดลดที่มีผลท าให้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับในอนาคตของโครงการ เปรียบเทียบกับประมาณการทาง
การเงินที่ได้จัดท าไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (100%) 
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 ระดับท่ี 3: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (90%) 

 ระดับท่ี 2: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (80%) 

 ระดับท่ี 1: อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในของโครงการ (IRR) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (70%) 

1.2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเทียบกับประมาณการ (NPV) โดยพิจารณาจากการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของโครงการเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (100%) 

 ระดับที่ 3: มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (90%) 

 ระดับที่ 2: มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (80%) 

 ระดับที่ 1: มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (70%) 

1.3 อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นเทียบกับประมาณการ (Gross Profit Margin) โดยพิจารณาจาก
การค านวณหาอัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้
จัดท าไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (100%) 

 ระดับที่ 3: อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (90%) 

 ระดับที่ 2: อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (80%) 

 ระดับที่ 1: อัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินที่ได้จัดท าไว้ (70%) 

2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ (Social and Economic Returns) ประกอบด้วย 
2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (Social and Economic Returns) 
โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้มี
ความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสังคม 
(Social Benefit) เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด เช่น การทดแทนการน าเข้ายาแลเวชภัณฑ์ของประเทศ 
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (100%) 

 ระดับที่ 3: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (90%) 
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 ระดับที่ 2: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (80%) 

 ระดับที่ 1: ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์ของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (70%) 

3. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability) ประกอบด้วย 
3.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity and Resources) โดยพิจารณาจาก
ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายในโครงการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (100% 
with owned Capacity and Resources) 

 ระดับที่ 3: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองได้เป็นส่วนใหญ่ หรือมากกว่า
ร้ อ ยล ะ  80 แต่ ไ ม่ ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  9 0 (>90% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 2: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ
มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 (>80% with owned or controllable Capacity and 
Resources) 

 ระดับที่ 1: ความเพียงพอของก าลังการผลิตและความพร้อมของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ภายใน
โครงการที่เป็นขององค์กรเองหรือที่องค์กรสามารถควบคุมได้เองบางส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 70 
(≥70% is Uncontrollable) 

3.2 โครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน (Project Structure and Responsibility) โดยพิจารณาจาก
การก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน พร้อมทั้งจ านวน
อัตราก าลังของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เปรียบเทียบกับแผน
อัตราก าลังตามโครงสร้างการด าเนินงานของโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 4: โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน 
พร้อมทั้งจ านวนอัตราก าลังของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ครบถ้วน    ร้อยละ 100 (100% Fulfillment) 

 ระดับที่ 3: โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน 
แม้ว่าจะมีจ านวนอัตราก าลังของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่ไม่ครบร้อยละ 100 (80% Fulfillment) 

 ระดับที่ 2: โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน 
แม้ว่าจะมีจ านวนอัตราก าลังของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดน้อยกว่าร้อยละ 80 (< 80% Fulfillment) 

 ระดับท่ี 1: โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการที่ไม่ได้ก าหนด 
หรือไม่ชัดเจน (Non-clarify) 
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3.3 ความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด (Project Progress) โดยพิจารณาจากความคืบหน้า
ของการด าเนินการโครงการเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ร้อยละ 100  (100%) 
 ระดับที่ 3: การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้มากกว่าหรือเท่ากับ                       

ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 (90%) 
 ระดับที่ 2: การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้มากกว่าหรือเท่ากับ                   

ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 (80%) 
 ระดับที่ 1: การด าเนินการโครงการเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้มากกว่าหรือเท่ากับ                   

ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 (70%) 
3.4 การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk Assessment) โดยพิจารณาจากจ านวนปัจจัยเสี่ยง
ในระดับสูง (Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากการบริหารความ
เสี่ยงของโครงการ ที่จะส่งผลให้โครงการต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 4: โครงการไม่มีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู่ (None to Least) 
 ระดับที่ 3: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู่ จ านวน 1 ปัจจัย (Small : High Risks 

= 1) 
 ระดับที่ 2: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู่ จ านวน 2 ปัจจัย (Medium : High 

Risks = 2) 
 ระดับที่ 1: โครงการมีปัจจัยเสี่ยงในระดับสูงหลงเหลืออยู่ อย่างน้อย 3 ปัจจัย (High : High Risks ≥ 3) 
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ภาคผนวก 
  
ภาคผนวกที่ 1 การประเมินโครงการเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือให้เกิดความมั่นในว่าการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่มี
อยู่จ ากัดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงทุนที่เสนอนั้นมีความเป็นไปได้ในด้านการด าเนินการ โดย
การวิเคราะห์การลงทุน (Capital budgeting decision rules) ช่วยสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนใน
โครงการใดโครงการหนึ่ง เช่น โครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร โครงการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น 
เป็นการตัดสินใจลงทุนที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ เพราะการตัดสินใจลงทุนในโครงการแต่ละโครงการต้องใช้
เงินทุนจ านวนมาก แต่ผลตอบแทนที่ได้รับจะค่อยๆ ทยอยได้รับในอนาคต ดังนั้นย่อมเกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ
สูง ผู้บริหารการเงินโครงการต้องใช้เครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ
มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน มีดังนี้ 

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) 
2. ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period; PB) 
3. อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal rate of return; IRR) 

สาเหตุที่ต้องวิเคราะห์การลงทุน เพราะการลงทุนนั้นเป็นการน าเงินมาท าการลงทุนในปัจจุบันโดยคาด
ว่าจะได้รับผลตอบแทนในอนาคตข้างหน้า จึงต้องพิจารณาในเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (Time value of 
money) เพราะเงินจ านวนเดียวกันหากได้รับในระยะเวลาต่างกันย่อมมีค่าไม่เท่ากัน เครื่องมือในการตัดสินใจ
เลือกโครงการทั้ง 3 วิธี มีทั้งการวิเคราะห์การลงทุนแบบค านึงถึงมูลค่าปัจจุบันและแบบไม่ได้ค านึงถึงมูลค่า
ปัจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV)  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของต้นทุน 
(Cost of Capital) ของโครงการ 
 

 
ก าหนดให ้
  C = เงินลงทุนเริ่มแรก หรือเงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน 
  CF1 = กระแสเงินสดรับในแต่ละปี 
  n = อายุโครงการ 
  t = ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนเริ่มตั้งแต่ปีท่ี 1 จนถึงปีที่ n 
  k = อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ หรือต้นทุนของเงินทุน 
 

 
  

มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ      -     มูลค่าปัจจุบันของเงินสด
จ่าย 

= มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

  (1+k)t 
- NPV      =    C    
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การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นการน าแนวคิดในการค านวณมูลค่าของเงินตามเวลา เข้ามาประกอบการ
ตัดสินใจ โดยผลตอบแทนที่ได้รับเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนในปัจจุบัน ดังนั้นควรที่จะน าผลตอบแทนที่จะ
ได้รับในอนาคตมาค านวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพ่ือจะได้เปรียบเทียบกับจ านวนเงินที่ลงทุนในปัจจุบัน ณ อัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการ การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ค านวณค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการโดยก าหนดอัตราคิดลดด้วยต้นทุน
ของเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 

(2) น ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการลบด้วยเงินลงทุนเริ่มแรก 
(3) น าผลการค านวณใน (2) มาตัดสินใจพิจารณาเลือกโครงการโดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจ ดังนี้ 

 

 
 
ตัวอย่างที่ 1-1  จากตัวอย่างที่ 3 บริษัท ABC จ ากัด ให้พิจารณาว่าควรตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าว
หรือไม ่
วิธีท า 
 

 
 
 อัตราผลตอบแทนที่ต้อง (k) ก าหนดไว้ 9% เงินสดรับในอนาคตเท่ากันทุกปี เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน 
A = 2 ที่  n = 5  
k = 9% ได้ค่าปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบัน (PVIFA) = 3.8897 
 ดังนั้น  NPV = (3,000 × 3.8897) – 10,000 
   = 11,669.10 – 10,000 
   = 1,669.10 บาท 
 สรุปว่า โครงการจ่ายเงินลงทุนนี้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกแสดงว่าควรลงทุนในโครงการ
ดังกล่าว 
 
ตัวอย่างที่ 1-2 จากตัวอย่างท่ี 2 บริษัท ก จ ากัด ลงทุนในโครงการ A และ B โครงการละ 400 ล้านบาท โดยมี
ต้นทุนของเงิน (k) = 10% ให้พิจารณาว่าโครงการใดควรลงทุนโดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
 

เกณฑ์การตัดสินใจ 
    มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  ค่าเป็นบวก จะตัดสินใจยอมรับโครงการ 
    มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  ค่าเป็นลบ  จะตัดสินใจปฏิเสธโครงการ 
 

มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ      -     มูลค่าปัจจุบันของเงินสด
จ่าย 

= มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
n 
Σ 
t=1 

CFt 

  (1+k)t 
-       =    C    

5 
Σ 
t=1 

 3,000  
  (1+.09)t 

-               = C    
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โครงการ A 
วิธีท า 

 ถ้า k = 10% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบัน ของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 
 

ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 200 .9091 181.82 
2 160 .8264 132.22 
3 120 .7513 90.16 
4 40 .6830 27.32 
  รวม 431.52 

 
 

 
 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) = มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ – มูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย 
   = 431.52 – 400 
 NPV โครงการ A = 31.52 ล้านบาท 

โครงการ B 
วิธีท า 

 ถ้า k = 10% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบัน ของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 
ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 40 .9091 36.36 
2 120 .8264 99.17 
3 160 .7513 120.21 
4 240 .6830 163.92 
  รวม 419.66 

 

 

โครงการ A: 
กระแสเงินสด (Cash flow) 
 
 
 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (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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จากการค านวณหาค่า NPV โครงการ A มูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงกว่าโครงการ B แสดงว่าโครงการ A ควร
ลงทุนมากกว่าโครงการ B 
 สรุป โครงการ A มี NPV เท่ากับ 31.52 ล้านบาท โครงการ B มี NPV เท่ากับ 19.66 ล้านบาท จะ
เลือกได้ทั้งสองโครงการถ้ามีลักษณะโครงการเป็นโครงการอิสระ แต่ถ้าลักษณะโครงการเป็นโครงการที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน จะเลือกโครงการ A เพราะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงกว่า 
2. ระยะเวลาในการคืนทุน [Payback period (PB)]   

ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period; PB)  หมายถึง ระยะเวลาของกระแสเงินสดรับสุทธิ ( Net 
cash inflow) ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการพอดี แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าเท่ากัน 
 

 
 
ตัวอย่างที่ 1  โครงการ A ก าลังตัดสินใจลงทุนผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 600,000 บาท 

และคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีเท่ากับ 150,000 บาท โครงการ A จะมีระยะเวลา
ในการคืนทุนเท่าใด 

 

 
 

 

โครงการ B: 

กระแสเงินสด (Cash flow) 
 
 
 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

 0                 1                  2                  3                  4 
-400  40 120 160 240 

163.9
2 19.66 

k=10% 

36.36 
120.2
1 

99.17 

  มูลค่าปัจจุบันปัจจุบัน (NPV) =   มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ - มูลค่าปัจจุบันของเงินสด  
    = 419.66 - 400 
 NPV โครงการ B  = 19.66  ล้านบาท 

ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) = 
เงินลงทุนเริ่มแรก 

กระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับต่อปี 
(ปี) 

ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) = 600,000 
150,000   

= 4 ปี 
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เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ A เท่ากับ 4 ปี 
 
 กรณีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีมูลค่าไม่เท่ากัน การค านวณหาระยะเวลาในการคืนทุนจะพิจารณา
จากกระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีรวมกันเป็นกระแสเงินสดรับสุทธิสะสม เท่ากับจ านวนเงินลงทุนเริ่มแรก 

 

 
 
ตัวอย่างที่ 2  บริษัท ก จ ากัด มีโครงการลงทุน 2 โครงการ โครงการ A และโครงการ B สมมติว่าโครงการทั้ง

สองมีความเสี่ยงเท่ากัน เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ A เท่ากับ 400 ล้านบาท และโครงการ B 
เท่ากับ 400 ล้านบาท มีกระแสเงินสดรับสุทธิของแต่ละโครงการดังนี้ 

 
 กระแสเงินสดสุทธิ (ล้านบาท) 
ปี (t) โครงการ A โครงการ B 
0 (400) (400) 
1 200 40 
2 160 120 
3 120 160 
4 40 240 

 
 จากตารางข้างต้นสามารถแยกพิจารณาโครงการ A และโครงการ B ได้ดังนี ้
 
โครงการ A พิจารณาหาระยะเวลาในการคืนทุน (PB) ดังนี้ 
 

ปีท่ี 
กระแสเงินสดสุทธิ  (ล้ าน
บาท) 

กระแสเงินสดสุทธิสะสม (ล้านบาท) 

1 200 200 
2 160 360 
3 120 480 
4 40 520 

 
ต้นปีที่ 1 จ่ายเงินลงทุนเป็นจ านวน 400 ล้านบาท สิ้นปีที่ 1 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจ านวน 200 ล้านบาท 

กระแสเงินสดที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนเท่ากับ 200 ล้านบาท  
สิ้นปีที่ 2 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 160 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 360 ล้านบาท 

ดังนั้นกระแสเงินสดรับที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนจะเท่ากับ 40 ล้านบาท 

เกณฑ์การตัดสินใจ 
  ระยะเวลาในการคืนทุนที่ค านวณได้น้อยกว่าระยะเวลาในการคืนทุนที่ต้องการ  ยอมรับโครงการ 
  ระยะเวลาในการคืนทุนที่ค านวณได้มากกว่าระยะเวลาในการคืนทุนที่ต้องการ  ปฏิเสธโครงการ 

400 40 
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สิ้นปีที่ 3 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 120 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 480 ล้านบาท 
ต้องการกระแสเงินสดรับจ านวน 40 ล้านบาท ก็จะครบตามจ านวนเงินที่จ่ายลงทุนเริ่มแรก จึงต้อง
ค านวณหาว่ากระแสเงินสดรับที่ต้องการ 40 ล้านบาท ใช้เวลาเท่าใด  

 กระแสเงินสดรับ   120 ล้านบาท  ใช้เวลา   1 ปี 
 กระแสเงินสดรับ  400 – 360 = 40 ล้านบาท ใช้เวลา  (40 × 1)/120 = 0.33 ปี 
 ดังนั้น โครงการ A มีระยะเวลาในการคืนทุน 2 + 0.33 ปี = 2.33 ปี 
โครงการ B พิจารณาหาระยะเวลาในการคืนทุน (PB) ดังนี้ 
 

ปีท่ี 
กระแสเงินสดสุทธิ  (ล้ าน
บาท) 

กระแสเงินสดสุทธิสะสม (ล้านบาท) 

1 40 40 
2 120 160 
3 160 320 
4 240 560 

 
ต้นปีที่ 1 จ่ายเงินลงทุนเป็นจ านวน 400 ล้านบาท สิ้นปีที่ 1 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจ านวน 40 ล้านบาท 

กระแสเงินสดที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนเท่ากับ 360 ล้านบาท  
สิ้นปีที่ 2 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 120 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 160 ล้านบาท 

ดังนั้นกระแสเงินสดรับที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนจะเท่ากับ 240 ล้านบาท 
สิ้นปีที่ 3 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 160 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 320 ล้านบาท 

ดังนั้นกระแสเงินสดรับที่ยังไม่ครบจ านวนเงินลงทุนจะเท่ากับ 80 ล้านบาท 
สิ้นปีที่ 4 ได้รับกระแสเงินสดรับสุทธิ 240 ล้านบาท มียอดกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมเป็น 560 ล้านบาท 

ต้องการกระแสเงินสดรับจ านวน 80 ล้านบาท ก็จะครบตามจ านวนเงินที่จ่ายลงทุนเริ่มแรก จึงต้อง
ค านวณหาว่ากระแสเงินสดรับที่ต้องการ  80 ล้านบาท ใช้เวลาเท่าใด  

 กระแสเงินสดรับ   120 ล้านบาท ใช้เวลา   1 ปี 
 กระแสเงินสดรับ  400 – 360 = 40 ล้านบาท ใช้เวลา  80 × 1            0.33 ปี 
           240 

ดังนั้น โครงการ B มีระยะเวลาในการคืนทุน 3 + 0.33 ปี = 3.33 ปี  
สรุป โครงการ A มีงวดเวลาได้ทุนคืนเร็วกว่าโครงการ B 
ข้อดีของวิธีระยะเวลาในการคืนทุน คือ สามารถค านวณได้ง่าย และรวดเร็ว ส่วนข้อเสีย คือ การ

ตัดสินใจเลือกโครงการโดยวิธีนี้จะให้ความส าคัญในเรื่องระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการเพียงอย่างเดียว 
โดยที่ไม่ได้ค านึงรายได้ที่จะได้รับหลังจากคืนทุนแล้ว เพราะบางโครงการถึงแม้จะคืนทุนช้า แต่หลังจากท่ีคืนทุน
แล้วยังมีรายได้สม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังไม่ได้ค านึงถึงมูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะได้รับในอนาคตด้วย 

 
3. อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal rate of return; IRR) 

อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal rate of return; IRR) หมายถึง การค านวณหาอัตราคิดลดที่มีผล
ท าให้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับในอนาคต เท่ากับ เงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน นั่นคือ มูลค่าปัจจุบันของ
เงินสดรับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

400 80 
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ก าหนดให ้ C = เงินลงทุนเริ่มแรก หรือเงินลงทุนที่จ่ายในปัจจุบัน 
  CF1 = กระแสเงินสดรับในแต่ละปี 
  n = อายุโครงการ 
  t = ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนเริ่มตั้งแต่ปีท่ี 1 จนถึงปีที่ n 
  IRR = อัตราผลตอบแทนคิดลด 

 
 

 
 
ตัวอย่างที่ 3 บริษัท ABC จ ากัด พิจารณาโครงการจ่ายลงทุนมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 10,000 บาท โดย

โครงการนี้ให้ผลตอบแทนเท่ากับทุกปีๆ ละ 3,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถ้าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการเท่ากับ 9% ให้พิจารณาว่าควรตัดสินใจลงทุนในโครงการดังกล่าวหรือไม่ 

 
วิธีท า 

 

มูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย [PV 
(Outflow)] 

มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ [PV (Inflow)]  = 

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  

เกณฑ์การตัดสินใจ 
  กรณีอัตราผลตอบแทนคิดลดค านวณได้ เท่ากับหรือมากกว่าต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) หรืออัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการจะยอมรับโครงการ 
  กรณีอัตราผลตอบแทนคิดลดค านวณได้ เท่ากับหรือน้อยกว่าต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) หรืออัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการจะปฏิเสธโครงการ 

n 
Σ 
t=1 

CFt 

(1+IRR)t 
C   = 

5 
Σ 
t=1 

3,000 

(1+IRR)t 
C   = 

 - กระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับต่อปี =  0 ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของเงินสด
รับ 
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  กรณีเงินสดรับของโครงการได้รับเท่ากันทุกปี สามารถค านวณหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบัน 

โดยประมาณได้ ดังนี้ 
 

 
 
 การลงทุนในโครงการนี้ เงินสดรับเข้าเท่าๆ กันทุกปี เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน คือ ที่ n = 5 และ
พิจารณาหาอัตราผลตอบแทนคิดลดที่ท าให้ PVIFA จากตารางใกล้เคียงกับ PVIFA โดยประมาณ คือ 3.333 ได้
ดังนี้ 

 
 ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันของเงินสดเท่ากับ 10,000 บาท IRR อยู่ระหว่าง 15%-16% ค านวณหาโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 

 
 
 สรุปว่า อัตราผลตอบแทนคิดลดที่ค านวณได้ = 15.24% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ = 9% 
โครงการดังกล่าวน่าลงทุน 
 
ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างที่ 2 บริษัท ก จ ากัด ลงทุนในโครงการ A และ B โครงการละ 400 ล้านบาท ถ้า

ต้นทุนของทุน 10 % ให้พิจารณาว่าโครงการใดควรลงทุนโดยใช้อัตราตอบแทนคิดลด (IRR) 
  มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ =    มูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย 

เงินสดจ่ายลงทุน
เริ่มแรก เงินสดรับต่อปี 

10,000 
3,000 = = 3.333 

= ปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบัน
โดยประมาณ (PVIFA) 

IRR   15% ได้   PVIFA       =     3.3522   PV เงินสดรับ = 3,000 × 3.3522     =     10,056.60     บาท 
IRR   16% ได้   PVIFA       =     3.2743   PV เงินสดรับ = 3,000 × 3.2743     =      9,822.90      บาท 
IRR    1%   ได้   PVIFA ลดลง   0.0779   PV  เงินสดรับต่างกัน              =        233.70        บาท 

มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    10,056.60 – 9,822.90    =    233.70  บาท  ค่า  IRR  ต่างกับ  1% 
มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    10,056.60 – 10,000       =    56.60    บาท  ค่า  IRR  ต่างกับ (1 × 56.60)/ 233.70 
                                                                     =     0.2421 % 
เพราะฉะนั้นค่า        IRR                                                     =      15 % + 0.2421 %   =   15.2421 % 
จากโจทย์อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ               =      9 % 
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 เนื่องจากกระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปีไม่เท่ากัน การค านวณหามูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ จึงใช้วิธี
ลองผิดลองถูก ดังนี้ 
โครงการ A 
 ตัวอย่างโครงการ A กระแสเงินสดที่ได้รับปีที่ 1 ถึงปีท่ี 4 คิดมูลค่าปัจจุบันตามช่วงเวลา ดังนี้ 
 

 
 
วิธีท า 
 ถ้า IRR = 14% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบันของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 

ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 200 .8772 175.44 
2 160 .7695 123.12 
3 120 .6750 81.00 
4 40 .5921 23.68 
  รวม 403.24 

 
ถ้า IRR = 18% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบันของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 

ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 200 .8475 169.50 
2 160 .7182 114.91 
3 120 .6086 73.03 
4 40 .5158 20.63 
  รวม 378.07 

 จากการค านวณ 
 IRR = 14% PV เงินสดรับ = 403.24 
 IRR = 18% PV เงินสดรับ = 378.07 
 ดังนั้นมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ = 400 ล้านบาท IRR อยู่ระหว่าง 14%-18% ค านวณหาโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 

 

โครงการ A: 
กระแสเงินสด (Cash flow) 
 

ผลรวมของค่าปัจจุบนัส าหรับกระแสเงินสดรับ 

(Sum of PVs for CF1-4) 
 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

 0                 1                  2                  3                  4 
-400 200   160  120  40  

400 
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โครงการ B 
วิธีท า 

ถ้า IRR = 14% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบันของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 
ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 40 .8772 35.09 
2 120 .7695 92.34 
3 160 .6750 108.00 
4 240 .5921 142.10 
  รวม 377.53 

 
ถ้า IRR = 10% เปิดตารางมูลค่าปัจจุบัน เพ่ือหาปัจจัยดอกเบี้ยมูลค่าปัจจุบันของแต่ละปีจะได้ดังนี้ 

ปีท่ี เงินสดรับ PVIF PV เงินสดรับ (ล้านบาท) 
1 40 .9091 36.36 
2 120 .8264 99.17 
3 160 .7513 120.21 
4 240 .6830 163.92 
  รวม 419.66 

 
จากการค านวณ 

 IRR = 14% PV เงินสดรับ = 377.53 
 IRR = 10% PV เงินสดรับ = 419.66 
 
 ดังนั้น มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับ = 400 ล้านบาท IRR อยู่ระหว่าง 10%-14% ค านวณหาโดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 

มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    403.24 – 378.07  =    25.17 ล้านบาท  ค่า  IRR  ต่างกับ       4% 
มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    403.24 – 400       =    3.24   ล้านบาท  ค่า  IRR  ต่างกับ      (4 × 3.24)/25.17                                                                             
                                                           =     0.51 % 
เพราะฉะนั้นค่า        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 มีเงินลงทุนเท่ากับ 
400 ล้านบาท สมมติว่าโครงการทั้งสองเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเลือกโครงการ A เพราะให้
ผลตอบแทนสูงกว่าโครงการ B  
 เหตุผลที่เลือกใช้วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลด (Discount rate) เพ่ือปรับกระแสเงินสดรับสุทธิตลอด
อายุโครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากับต้นทุนของโครงการ (Cost of Capital) เพราะว่า IRR ของ
โครงการ ก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected rate of return) ดังนี้ 

(1) ถ้า IRR มากกว่าต้นทุนโครงการหลังจากที่ช าระคืนทั้งหมดแล้ว จะเหลือส่วนเกินทุนและส่วนเกิน
ที่เหลือนี้จะไปเพิ่มหรือสะสมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทและไปเพ่ิมความม่ังคั่งให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเอง 

(2) ในทางตรงข้ามถ้า IRR น้อยกว่าต้นทุนของโครงการ ถ้าโครงการจะด าเนินต่อไปก็จะต้องไปเพ่ิม
ต้นทุนให้กับผู้ถือหุ้น 

เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดพอดี (Breakeven) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ท าให้ IRR มีประโยชน์ในการประเมิน
โครงการลงทุน 
 
ภาคผนวกที่ 2 แบบประเมินผลความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 องค์กรมีการส ารวจความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเป้าหมาย
ประจ าปี เพ่ือน าผลประเมินที่ได้ (Gap Analysis) มาจัดท า/ทบทวนแผนยกระดับและพัฒนาความรู้  
ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรมองค์กรระยะยาวและประจ าปี  โดย
มีรายละเอียดของแบบประเมินผลความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1: ประเมินตนเองเกี่ยวกับความเข้าใจ (การรับรู้) 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ 

ระดับ ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ไม่เห็น

ด้วย 
(0) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(1) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(2) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(3) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(4) 

1 ท่านได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายและนิยาม
การจัดการความรู้

      

มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    419.66 – 377.53  =    42.13 ล้านบาท    ค่า  IRR  ต่างกับ  4% 
มูลค่าปัจจุบัน เงินสดรับต่างกัน    419.66 – 400      =    19.66   ล้านบาท  ค่า  IRR  ต่างกับ  (4 × 19.66)/42.13 
                                                          =     1.87 % 
เพราะฉะนั้นค่า        IRR ของโครงการ B          =      10 % + 1.87 %   =   11.87 % 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ 

ระดับ ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ไม่เห็น

ด้วย 
(0) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(1) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(2) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(3) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(4) 

และนวัตกรรมของ
องค์กร 

2 ท่านคิดว่าองค์
ความรู้หรือ
นวัตกรรมใน
โครงการ หรืองานที่
ท่านเก่ียวข้อง
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา หรือความ
ต้องการของ
องค์การเภสัชกรรม  

      

3 ท่านคิดว่าองค์
ความรู้หรือ
นวัตกรรมใน
โครงการ หรืองานที่
ท่านเก่ียวข้อง
สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า
หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก
องค์การ 
เภสัชกรรม 

      

4 ท่านคิดว่าองค์
ความรู้หรือ
นวัตกรรมใน
โครงการ หรืองานที่
ท่านเก่ียวข้อง 
สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาปรับปรุง
กระบวนการหรือ
พัฒนาได้อย่าง
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และ
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ 

ระดับ ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ไม่เห็น

ด้วย 
(0) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(1) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(2) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(3) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(4) 

เป้าหมายของ
องค์การเภสัชกรรม 

5 ท่านคิดว่านวัตกรรม
ที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงโดย
องค์การเภสัชกรรม
มีความแปลกใหม/่
แตกต่าง ซึ่งไม่เคย
เกิดข้ึนมาก่อนใน
อุตสาหกรรมยาใน
ประเทศ (ตาม
ตัวอย่างในหมาย
เหตุ) 

     ตัวอย่าง เช่น 
1. Product 
Innovation ได้แก่ 
ยา New Drug, ยา 
first generic, 
วัตถุดิบที่ไม่เคย
ผลิตมาก่อนใน
ประเทศ 
2. Process 
Innovation ได้แก่ 
กระบวนการที่ไม่
เคยเกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมยาใน
ประเทศ 
3. Business 
Innovation ได้แก่ 
ธุรกิจใหม่ที่ไม่เคย
เกิดข้ึนใน
อุตสาหกรรม 
ยาในประเทศเช่น 
โครงการยารักษา
โรคมะเร็ง 
โครงการกัญชาทาง
การแพทย์ 

6 ท่านคิดว่าองค์
ความรู้ทีไ่ด้รับจาก
การพัฒนา
นวัตกรรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น น าไป
ปฏิบัติงานจริง 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ 

ระดับ ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ไม่เห็น

ด้วย 
(0) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(1) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(2) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(3) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(4) 

น าไปใช้บูรณาการ/
ต่อยอดกับเรื่องอ่ืนๆ 
ได้  

 

ส่วนที่ 2 : ประเมินตนเองเกี่ยวกับความเข้าใจ (พฤติกรรม) 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ 

ระดับ ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ไม่เห็น

ด้วย 
(0) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(1) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(2) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(3) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(4) 

1 ท่านให้ความร่วมมือ
กับแนวทางการ
ท างานใหม่ๆ การ
ปรับปรุง
กระบวนการ หรือ
การสร้างนวัตกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนา
งานให้ดีขึ้น 

      
 

2 ท่านได้รับโอกาสใน
การพัฒนา/
ปรับปรุง/แก้ไข
ข้อผิดพลาด และได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอ 

      

3 ท่านมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
ภายใน/ระหว่าง
องค์กร 

      

4 ท่านยินดีให้ความ
ร่วมมือกับผู้อ่ืน
ภายในองค์กรในการ
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ 

ระดับ ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ไม่เห็น

ด้วย 
(0) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(1) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(2) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(3) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(4) 

ปรับปรุงหรือพัฒนา
งานเพ่ือความส าเร็จ
ขององค์การเภสัช
กรรม 

5 ท่านยินดีให้ความ
ร่วมมือกับผู้อ่ืน
ภายนอกองค์กรใน
การปรับปรุงหรือ
พัฒนางานเพ่ือ
ความส าเร็จของ
องค์การเภสัชกรรม 

      

6 ท่านมุ่งมั่นในการ
พัฒนาบริการเพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าอยู่เสมอ 

      

 
ภาคผนวกที่ 3 รายงานสรุปการปรับปรุงกระบวนการ (Process improvement) องค์การเภสัชกรรม ปี 
2564 
 

รายงานสรุปการปรับปรุงกระบวนการองค์การเภสัชกรรมปี 2564 

ชื่อกระบวนการ  แผนก  

กอง  ฝ่าย  

ตอนที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการ 

เหตุผลในการปรับปรุง เป้าหมายในการปรับปรุง 
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สภาพปัญหาที่น ามาสู่การปรับปรุง สรุปสิ่งที่ด าเนินการและผลลัพธ์ 

  

ตอนที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้รับระหว่างการปรับปรุงกระบวนการ 

ชื่อองค์ความรู้ สาระส าคัญ / Tips and Tricks 

  

ประโยชน์ขององค์ความรู้ ข้อแนะน าในการน าองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอด 

  

 
ภาคผนวกที่ 4 หัวข้อการน าเสนอส าหรับเปิดโครงการวิจัยและปิดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอด
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ 
 แนวทางการน าเสนอส าหรับเปิดโครงการวิจัยและปิดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ดังนี้ 
4.1 หัวข้อน าเสนอส าหรับเปิดโครงการวิจัย 

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  

8.2 Business opportunity 



128 
 

8.3 Product readiness 

8.4 Returns 

9. Project plan  

4.2 หัวข้อน าเสนอส าหรับปิดโครงการวิจัย 
1. ประเมินโครงการโดยใช้ Design thinking : Feasibility viability and desirability 

1.1 Feasibility : ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร capacity 
1.2 Viability : ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
1.3 Desirability : ความจ าเป็นทางด้านสังคม  

2. ผลกระทบและแนวทางด าเนินการ  
 


