
	 ด้วยบุคลิกของความเป็นผู้น�า	 และเชี่ยวชาญด้านงาน

วิจัยพัฒนานวัตกรรมมาอย่างยาวนาน	ตลอดจนมีส่วนสนับสนุน	

ส่งเสริม	 และผลักดันนักวิจัยรุ ่นน้องให้ก้าวมายืนอยู่บนเวที

ด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมบนฐานความรู้ด้านสาหร่าย	 และ

พลังงาน	ทั้งในและต่างประเทศ	ท�าให้ผู้เขียนได้เรียนรู้ทั้งทักษะ

การเป็นผู้น�า	 เทคนิคการถ่ายทอด	 และศาสตร์ด้านเครื่องมือ

ส�าหรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมหลากหลายอย่าง	 โดยสิ่งที่

แปลกใหม่และเป็นที่สนใจส�าหรับผู้เขียนเห็นจะเป็นเคร่ืองมือที่

จะช่วยน�าพาให้การด�าเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาสามารถน�า

ไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน	นั่นคือ	Stage-Gate	Process

	 อย่างที่ทราบกันในแวดวงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ว่า	 Technology	maturity	 หรือ	 การ

ที่จะเชื่อและแน่ใจได้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์

เพียงพอแล้ว	จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานผ่านขั้นตอนทั้งหมด	5	

ขั้นตอน	โดยเริ่มจาก	

	 1.	 R&D	หรือ	 Research	&	Development	นั่นคือ	

ขั้นตอนที่เทคโนโลยีนั้นได้ผ่านการศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนาจนได้

มาซึ่งเทคโนโลยีที่แตกต่างไปจากเดิม

	 2.	 Prototype	 development	 น่ันคือ	 ขั้นตอนของ

การที่น�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาสร้างออกมาเป็นต้นแบบท่ี

สามารถเห็นโครงร่างการท�างานได้

	 3.	 Pilot	 นั่นคือ	 ขั้นตอนของการที่เอาต้นแบบที่ได้ั

ดังกล่าวมาลองใช้งาน	 เพ่ือได้เห็นตัวอย่างน�าร่องว่า	 สามารถ

ใช้ได้จริงมากน้อยเพียงใด

	 4.	Demo	to	commercial	นั่นคือ	ขั้นตอนของการ

ที่น�าเทคโนโลยีไปสาธิตเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ	

อุตสาหกรรม	หรือผู้สนใจ

	 5.	 Business	 success	 นั่นคือ	 ขั้นตอนที่เทคโนโลยี

สามารถสร้างความส�าเร็จให้กับธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ	

 บทความเรื่องนี้ เขียนขึ้นจากการเก็บองค์ความรู้ของ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา
ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ังกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และภายนอก เช่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ในฐานะที่ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ เป็น Role Model ด้านนวัตกรรม ของ วว. การเก็บองค์
ความรู้นี่คือการเก็บ Tacit Knowledge หรือ ความรู้ที่ไม่ปรากฎชัดแจ้ง ซึ่งอยู่ในตัวบุคคล เป็นความรู้ที่เกิดจาก
การเรียนรู้จากการกระท� ฝึกฝน ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และยากที่จะถ่ายทอดออกมาทั้งหมดได้

Stage-Gate Process  หนทางสู่นวัตกรรม

อลิสรา คูประสิทธิ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
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นวัตกรรมด้าน
ข้อเสนอที่ส่งมอบให้
กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า

นวัตกรรมในด้าน
การจัดวางโครงสร้าง
รูปแบบต่างๆ

นวัตกรรมที่สร้าง
ประสบการณ์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า

1) 	 Profit	Model	 เป็นนวตักรรมโมเดลธุรกิจท่ีมุ่งเนน้วิธีการท่ีท�าใหเ้กิดรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้	ขาย

สินคา้ไดร้าคาสงูขึน้	สรา้งก�าไรไดม้ากขึน้	หรือเกิดการเปลี่ยนคณุค่าหรือมลูค่าของงาน

บรกิารใหเ้ป็นก�าไร

2)		 Network	 เป็นนวัตกรรมท่ีไดจ้ากการสรา้งเครือข่ายหรือความร่วมมือ	มุ่งเนน้การสรา้ง

มลูค่าหรือคณุค่าใหม่ๆ	 โดยการท�างานรว่มกบัเครือข่ายอ่ืนๆ	 เช่น	Third	Party	 (บคุคลท่ี

สาม)	Vender	(ผูจ้ �าหนา่ย)	Cluster	(กลุม่ของธรุกิจ)	

3) 	 Structure	เป็นนวตักรรมท่ีท�าใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยน	 รูปแบบโครงสรา้งองคก์ร	การบรหิาร

จดัการบคุลากรใหม่ๆ 	และกระบวนตดัสนิใจในโครงสรา้งองคก์ร

4) 	 Process	 เป็นนวตักรรมท่ีเกิดการพฒันากระบวนการ	การผลิต	การบริการ	แบบใหม่ๆ	ท่ี

ตา่งไปจากเดิม

5)		 Product	 Performance	 เป็นนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ให้มีคุณสมบัต	ิ

ประสทิธิภาพ	ความสามารถของการบรกิารหรอืผลติภณัฑท่ี์แปลกใหมแ่ตกตา่งไปจากเดมิ

6)		 Product	System	 เป็นนวตักรรมท่ีไดจ้ากกระบวนการพัฒนาระบบ	หรือ	การปรบัปรุง

กระบวนการผลติ	หรอื	ปรบัปรุงวิธีท่ีสรา้งมลูคา่เพ่ิม	โดยการเพ่ิมสว่นเสรมิหรอืบรกิารเสรมิ

ใหก้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

7)		 Service	เป็นนวตักรรมการบรกิารแบบใหม่ๆ 	ท่ีตอบโจทยโ์ดนใจกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย

8)		 Channel	 เป็นนวตักรรมท่ีเกิดจากการสรา้งช่องทางใหม่ๆ	 ในการส่งมอบผลิตภณัฑห์รือ

บรกิารใหถ้งึมือผูบ้รโิภค	หรอื	ชอ่งทางใหม่ๆ 	ในการตดิตอ่กบัลกูคา้

9)		 Brand	เป็นนวตักรรมในการสรา้งตราสนิคา้และภาพลกัษณข์องแบรนดใ์หมี้ความนา่จดจ�า	

วา่จะเป็นในลกัษณะใด	หรอืมีคณุคา่อยา่งไร

10)		Customer	Experience	 เป็นนวัตกรรมในการสรา้งรูปแบบการติดต่อลูกคา้	 เพ่ือสรา้ง

ประสบการณท่ี์จะท�าใหผู้บ้รโิภคจดจ�าบรกิาร	หรอืผลติภณัฑไ์ด้

	 แต่ท้ังน้ีพบว่า	 นักวิจัย	 หรือ	 ผู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี	

ส่วนใหญ่	 จะติดอยู่ตรงช่วงของขั้นตอน	 เทคโนโลยีน�าร่อง	 และ	

การสาธิตเพ่ือการค้า	 ท�าให้เทคโนโลยีดังกล่าวไม่ถูกน�าไปใช้

เชิงพาณิชย์	 หรือ	 ท่ีเรียกกันว่า	 ขึ้นหิ้ง	 พัฒนาแทบเป็นแทบ

ตายสุดท้ายก็ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้

อย่างแท้จริง	 ท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือเงินทุนที่ลงไป	 ว่า

กันว่า	 ที่ไม่สามารถผ่านจาก	 เทคโนโลยีน�าร่อง	 ไปสู่เทคโนโลยี

เชิงพาณิชย์	 ได้เป็นเพราะตกม้าตายอยู่ที่ขั้นตอนของการที่ไม่

สามารถท�าให้เทคโนโลยีดังกล่าวเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด	

และเป็นที่ต้องการของตลาด	จนสร้างความส�าเร็จให้กับธุรกิจได้	

ท�าให้ปัจจุบันได้มีการปรับแนวคิดในการมองนวัตกรรมใหม่

	 นวัตกรรมในปัจจุบัน	 ได้เปล่ียนจากแนวคิดเดิมท่ี

มองนวัตกรรมมีเพียงแค่	 1)	 นวัตกรรมด้านกระบวนการ	 (Pro-

cess	 Innovation)	 2)	 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์	 (Product	

Innovation)		และ	3)	นวัตกรรมด้านบริการ	(Service	Innova-

tion)	มาเป็นแนวคิด	Ten	Types	of	 Innovation	ซึ่งสามารถ

จ�าแนกนวัตกรรมออกเป็น	3	หมวด	10	ประเภท	ประกอบด้วย
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ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 5



	 เหตุที่ปรับแนวคิดใหม่เช่นนี้	 เป็นเพราะปัจจุบันพบ

ว่าการที่ธุรกิจจะประสบความส�าเร็จได้มากน้อยเพียงใดนั้น	

ล้วนขึ้นกับความพึงพอใจของผู้บริโภคในตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์

และบริการ	 ดังนั้นการท่ีจะท�าให้นักวิจัยและนักการตลาดปรับ

ความคิดมุมมองความเข้าใจของเทคโนโลยีและประเภทความ

ต้องการของตลาดให้กลืนไปในทิศทางเดียวกัน	 จึงจ�าเป็นต้อง

อาศัยข้อมูลและกระบวนการในการสนับสนุนท่ีเหมาะสมและ

คุ้มค่าในการลงทุน

	 Stage-gate	Model	ซึ่งน�าเสนอโดย	Cooper	(1990)	

ปัจจุบันถูกน�ามาใช้เป ็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมตั้งแต่เ ร่ิมการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการจัด

จ�าหน่าย	 เพ่ือลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าทางธุรกิจ	 โดยแบ่ง

กระบวนการออกเป็น	2	ส่วน	ประกอบด้วย	

	 1.	 The	 Stage	 คือ	 กระบวนการสะสมข้อมูลเฉพาะ

ทาง	 เพื่อวิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าก่อนไปสู่การ

ด�าเนินการโครงการขั้นต่อไป	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยในการ

ลดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของโครงการ

	 2.	 The	 Gate	 คือ	 ขั้นตอนการสรุปข้อมูลจาก	 The	

stage	เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า	ควรจะด�าเนินการต่อไปอย่างไร	

เปรียบเสมือน	 checkpoint	 หรือ	 จุดตรวจสอบเพื่อควบคุม

คุณภาพ	โดยมีเป้าหมายคือ

	 -	เพื่อรับรองคุณภาพในการบริหาร

	 -	เพื่อประเมินหลักการทางธุรกิจ

	 -	 เพื่อรับรองแผนโครงการและแหล่งข้อมูล	 โดยจะ

ต้องน�าข้อมูลจาก	The	stage	มาวิเคราะห์ด้วยชุดประเมินความ

ส�าเร็จ	 หรือ	 Criteria	 เพื่อช่วยในการคัดกรองผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที่ก�าลังจะออกสู่ตลาด

	 ทั้งนี้	Stage-Gate	Process	คือ	กระบวนการที่น�าเอา	

Stage-Gate	Model	ของ	R.Cooper	มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กร	 สามารถแบ่งได้

เป็น	3	ช่วง	1)	Pre-development	Activities	หรือ	กิจกรรม

ก่อนการพัฒนา	 2)	 Development	 Activities	 หรือ	 กิจกรรม

ในช่วงการพัฒนา	 และ	 3)	 Commercialization	 Activities	

หรือ	 กิจกรรมในช่วงการจัดจ�าหน่ายหรือการน�าออกสู่ตลาด	

โดยส�าหรับหน่วยงานประเภทองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม	เช่น	วว.	นั้น	ได้มีการประยุกต์ใช้ขั้นตอนดังนี้

1)	 Ideation	 หรือ	 ขั้นตอนการสร้างไอเดียเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดเทคโนโลยี	

ผลิตภัณฑ์	หรือบริการที่ต้องการพัฒนา	 โดยรวบรวมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญตาม

สาขาต่างๆ	มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิด	ตามประเด็นหรือหัวข้อที่ส�าคัญ	

อาจเป็นปัญหา	ข้อจ�ากัด	สถานการณ์	หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ณ	ตอนนั้น

2)	 Analysis	 /	Preliminary	Experiment	หรือ	ขั้นตอนการวิเคราะห์และทดลอง

ขั้นต้น	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีแสดงถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี	ผลิตภัณฑ	์

หรือบริการนั้นๆ	

3)	 Business	evaluation	หรือ	ขั้นตอนการการประเมินทางธุรกิจ	เพื่อให้เกิดข้อมูล

ส�าหรับการยอมรับทางเทคนิค	และศักยภาพเชิงพาณิชย์	จากบุคลากรที่มีความ

รอบรู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและมีความรู้โดยรอบในกลยุทธองค์กรและการตลาด	

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าแนวคิดดังกล่าวนั้นควรเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

Pre-development 
Activities
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	 จะเห็นได้ว่า	การน�า	Stage-Gate	Model	ของ	Cooper	(1990)	มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น	ขึ้นกับ

ปัจจัยและบริบทของแต่ละองค์กรว่าจะมีกิจกรรมมากน้อยแค่ไหน	 แต่ต้องครอบคลุมขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่ง

แนวคิดในการพัฒนา	การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	การพิจารณากลั่นกรองเพื่อลงทุนพัฒนา	การพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติ-

การ	และระดับโรงงานต้นแบบ	โดยมีการทดสอบและสอบทวนในทุกขั้นตอนการพัฒนาจนแน่ใจได้ว่าสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์	แล้วจึงน�าเข้าสู่การแข่งขันในตลาด	หากท�าได้เช่นนี้	นวัตกรรมของเราก็จะไม่ต้องถูกทิ้งไว้บนหิ้งต่อไปแน่นอน	
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4)	 Lab	 Scale	 Development	 หรือ	 ขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบในระดับห้อง-

ปฏิบัติการเพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในทางการผลิต	 และการตลาด	 ทั้งนี้ต้อง

มีการ	Testing	and	Validation	หรือ	การทดสอบและสอบทวน	เพื่อให้แน่ใจว่า

ไม่มีข้อบกพร่อง	หากพบก็ด�าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไป

5)	 Pilot	 Scale	 or	 Pre-commercial	 Scale	 development	 หรือ	 ขั้นตอนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการน�าร่องในระดับโรงงานต้นแบบเพ่ือทดลองตลาด	

และท�าให้เหน็ถึงความเป็นไปได้ในทางการผลติเชงิพาณชิย์	ทัง้น้ีต้องมกีาร	Testing	

and	Validation	หรือ	การทดสอบและสอบทวน	เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่อง	

หากพบก็ด�าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไป

6)	 Commercialization	 หรือ	 ขั้นตอนการถ่ายทอดและ/หรือช่วยผลิตเทคโนโลยี

ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย์เพื่อผู้ประกอบการที่ได้รับถ่ายทอด

เทคโนโลยีสามารถน�าเข้าแข่งขันในตลาด
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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