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al. ผลก'าฟก้อบรมการฟฒ้นาศวาม!ฝานระบบ E- Learning จำนวน ๒ เรือ่ง
1. นวตักรรมกบัการทำงานกๆครฐั

น'!ตกรรม เป็นเร่ืองรองการใช้ศวาม!และความติดสร้างสรรค์เฟ้อพันาสิงใหม เ่ฟ้อสามารทสร้างคณุค่า 
ใหฟ้ต้ซืบ้ตอ่ระบบเศรษฐกจิและสงัคม ดงันัน้นรตักรรม?งมโีอกาสเตติซืน้ใบทกุหนว่ยงานโตยเสพาะอยา่งยงใน
หน่วยงานภาครัฐฟ้ปีหน้าท่ืสำตัญในการบริการประรารนและในการก่ๆหนตท็ศทางรองประเทศนรัดกรรมล้นการ 
ทำงานภาครัฐเปน็สงิทืส่'าตญัมากในอศุต?ิหล้ซีง่ศวามเปล่ียบแปลงเทศซืน้อย่างรวดเรืว นรัตกรรมไมใ่รเ่ฟอ้งแค่ 
เทค โบ พ ท ืห่ น้ สมัย ไมไชเ่ฟย้งแคเ่ครือ่งใชโ้ฬฟ้า หรืรอุปกรณ์ไฮเทค แคน่รตักรรมมงัตอิการฟ'้ตเนาความตดิ 
ใหม ่ๆ  และการประอุกตโัชท้างเสรพฐกจ็เฟอ้การฟ'้*รนาผสติ,ลณ้ทหํรอืกระบวนการใหม ่นรัดกรรม คอ การใช้ 
แนวติดใหม่ๆ  ท่ืสรา้งยูลค่าและเปน็การสร้างคณุคา่ต่อลูกค้า คณุคา่ต่อองค์กร

ในชว่งหลายปที ีฝ่านมา ตวับรบืทรองลง้คมและบรบืทสภาพครามเปน็อยูห่รอืสภาพนวดลอ้มรอง 
ปm ทศโหยจะนก'm ปลีย่m ปลงคอ่นชา้งมากไมว่า่จะเตดิจากปจ้รยัภายนอกหรอืปจ้จยั,กายไน ยกดวัอยา่งเชน่ 
การแชง่ชน้ในภาคอตุลาหกรรม เชน่ การเดนทางโดยรสแทก็ซีเ่ราจะเหนีวา่ปบีรกิารตวัใหม่ๆ  หรือปเีคร่ืองมอตวั 
ใหม่ๆ  แพตดิฟอรม้ฟม้าจากรา่งประเทศหรอืเตติซืน้จากประเทศไทยเองซีง่ตวินีจ้ะลง่พลกระทบอยา่งมากตอ่ทาร 
ดำเปน็งานหรอืการแชง่ซบัหรอืการประกอบธรุปพ็องาเคคลทวใป ยกตวัอยา่งฟน ใบเรือ่งซองอตุสาหกรรมคา้ 
ปลกในสมยักอ่นปกตเิราจะฟอ้สนิคา้เรามกัจะตรงใปฟห้างสรรพสนิลา้หรอืเราอาจจะเชา้ไปเสอืกสนิคา้ใน . 
หา้งสรรพสนิคา้เฟอ้ฟจ้ะดวูา่เรามสีนิคา้อะไรบา้งทืส่นใจและนา่ซือ้บา้งแดป่จ็อมุนัพรตวั!ปแบบซอง Modem  
Plate เชไ้มากจ็ะเปลีย่น!ปแบบการ๗ งชน้รองอดุส'พกรรมเปลีย่นไป รวนสงm รนา่เอาตวัเทศในใลรในคา้น 
รบเตอรเ์ปต็และเทคโนโสรต?ิทลํเชา้มาทำใหก้ารเตบิโตซอง E-commerce ปกีารเตบิใดมาทรนซีง่ตวันีก้จ็ะมี 
พลกระทบตอ่อตุสาหกรรมคา้ปลกดว้ยเซน่ลน้ สว่นผูบ้รโืภคกจ็ะไตร้บัประโยรบรว่มลน้มศีวามสะดวกในการ 
ค้นหาพสิดภัณฑ มคีวามละตวกในการรบัจา่ยซือ้สนิคา้ใตม้า่กซืน้ แดใ่นทางทดบัลน้ในเชง้อตุสาหกรรมผูร้ายราย 
ยอ่ยบางรายกจ็รไคร้บัประโยรนก่ารเชา้มารอง E-commerce เพราะวา่ผูร้ายรายยอ่ยบางรายมชีอ่งทางในการ 
เชา้รงลกูคา้ใตง้า่ยซืน้ใบวงกราังมากรึน้ แตโนทางกสบัลน้ลบ้ผูร้าอรายใทญห่รอืในทาฬานคา้ รปุเปอเมารเักต็  
หรือ Department Store เองก็ติ®คบเต้น'ห้าง-น้อยลง ศนเริมรับจา่ยทางหา้งสรรพสนิคา้นอ้ยลง ทำใหผู้ร้ายราย 
ใหญจ่ะตอ้งมกีารปรบัตวัมากซืบ้ เชน่ บางรายมกีารปรบัตวัโดยการมกีารรดัทำ E-commerce เปน็รองตวัเอง 
หรอืมกีารเปตีชอ่งทางในการซือ้รายสนิค'้ฟานชอ่งทางสเิลกทรอปก็สรํองตวัเอง ตงันัน้เฟอ้ใหห้นว่ยงานหรอื 
บรพืหัรอืตวัประราชนเองพรอัมรบัป๙ี โบการเปลีย่นแปลงตรงนี ้การเตรยืนตวัเฟอ้ฟจ้ะนา่นรตักรรมเรา้มา 
ประอกุตใชร้วมสงการเต!ยมความพรอ้มเฟอ้ฟจ้ะรบัลบ้นรตักรรมใหม่ๆ  เกตซืน้ในตวัอตุสาหกรรมนีจ้งเปน็ 
สงิจำเปน็ไมว่า่จะเปน็ภาครฐัหรอืเอกรบกด็าม 
1. ศวามเชา้ใจผด!กีr่ jn บนรตักรรม

นางองคก์รฟเ้ปน็องคก์รเหคโนใลรสงูๆ เชน่ Google หรอื Face Book ทื่อาตยัเทศโนโลรเปน็ตัว . 
ซับเคส์อนอุมมองทางต้านนรัตกรรมก็จะเป็นอกเร่ืองหนีง แค่สำหรับองค์กรบางรงค์ท่ืเป็นรงค์กรในการให้บริการ 
คนลว่นใหญใ่นองคท์รตติวา่นรตักรรมอาจเปน็เรือ่งรองเทศโนโลยแคศ่วามจำเปน็ในองคก์รไมจ่ำเปน็ตอ้งเปน็



เทศโนโลรอาจเป็นฟองรองการเจ้าไจในเร่ืองรองพฤตกรรมของเบรืโภคและการพยายามที่จรหาไอเสิยไปตลบ 
โจทย์พฤติกรรมของเบ ร โืภคเหล่าบั้นจรืงๆ โตยหว้ไปเรามักเจา้ใจผติคตวา่นวตักรรม (Innovation) มาจาก 
สิงประสษิฐหรือ Invention เพยีงอยางเตยิไ!เทา่บัน้ จ !งๆ แล้ว Innovation ไมไ่ล้มาจาก Invention พ(มอไน 
ยกลา้อยา่งเชน่ สิงประส ษิ เข้ึบสังเราจรไม่เรืยกจ่ๆ ไทสกรรมเนือ่งจาทพสิตข้ึนมาแลว้ไม!่ลถ้กูนำมาใจง้านหรอื 
ไมไ่ลถ้กูเอาไนเพยแพร่หรือยู้ไจ้f บรืโภศไมไ่ลรื้ชการออมรัช แล!้นอกมุมพนง Innovation จะลอ้งเปน็ลงประศษเ 
ท่ี!ล้รับการยอมรับใบตัวการใจ้งาน เชน่ การประสิษฐหลอศไง̂ องโทม ัลแอลาาเอจ้งผลพ ื้นมาแล ้'ช ุ้ชรืไกศ 
ลามารถนำไป!จป้ระโยชนไํลใ้นทางตรงบนัจา้มส’ิงประสษิฐบ์างออ่าง ตอนแรกเหม่อนจ่าจะม่ไรเสืยล้แต่โน 
เปนบบของการใจ้งานกลับไม่ไล้รับการยอมรับจากยู้บรืโภค อ่ึงในบางกร{รอาจจะล้องม่การปรับปรุงเท่ีอให้ 
ถูน้รโืภคสามารถยอมรบัและนำกลบัไป!จง้านไลแ้ตใm i างทรฟ้อาจแปลกใหมเ่ทนิไปอึง่อาจไมต่อบโจทย์ขึบ้รโืภค 
ไนลกัษ{นะอย่างบจะเรืยทว่าสงิประติษฐ์ และความเจา้ไจเ๒ถกึอยา่งหนืง่เรามกัเจา้ใจผติสติจา่บรตักรรมเกติจาก 
งาไทรยัหรอื R&D อึง่การงท่น่รตักรรมไมจ่ำเปน็ลอ้งเทติจากงานร่&ัฬตณาเพยีงอยา่งเตIิทเฟอาจเกดิจากไอเสยิ 
นางอยา่งหรอืเกศจากสภาพแวตลอ้มบางอยา่งบงัลน้ใหเ้ราลอ้งทา่นรตักรรม ยกตั'18ย่างเช่น การลน้พบโตย 
บงัเอญ เชน่ อตุสาหกรรมบรกืารอึง่อาจจะเทติจากตวัเบรโืภคหรอืคนใจง้านไปพบเจอจ่ามันปปีญีหาชปุสรรค 
หรอืการไจง้าบ เลา้เลยสติไอเสยิใหม่ๆ  ร่าทา่อยา่งไรจงจะทา่ใหก้ารบรกืารของเลา้ลามวรกตอนโจทยไ่ห!้ล ้ และ 
เลา้ทสิตินวตักรรมและสไิลม่นัลงไปทเิทติเปน็บรตักรรมการบรกืารขึน้หรอืนรตักรรมอาจจะอึน่จากภาาะวกฤต 
บางอยา่ง เชน่ประเทตไทยน่าตปญ็หานาทา่มตเงใหญ ่ ตอนบัน้เราจะเหน้บรตักรรมบางล้วท่ีเทติขึน้มาใหม ่ เชน่ 
ชงุแกัวทีไ่หค้นสวมแลว่้บนับ้ัาไมให เ้ม เจา้มาและสามาm สนิลยุนาออกนาไล ้ หรอืเปน็ไอเตยิแปลกๆ ใหม่  ๆ ท่ี 
ตอบโจทยป์ญีหาหรอืการแกไ้ขปญีหา {น เวลาบัน้ไล ้หรอืบางคเงอาจจะเทติจากการฟลีย่นแปลงสภาพแวตลอ้ม 
เชน่ ป็จอุบันเรามกีารพูดถึงอุตสาหกรรม 4.0 หรอื Thailand 4.0 อึง่หมายถงึมก่ารนำระบบ Automation เจา้ 
มาไจง้านในตวัภาศการผลติเนือ่งจากมกีารแชง่จน้ไบเรือ่งของแรงงานทีล่ร้งมล่น้ทนุการพสติสงู และเทคโนโลยี 
หางลา้น Automation มศีวามลํา้หนำมาทขึน้และลน้ทนุการผล*ิเหศโนโลรลตตาลงจงํทา่ไหบ้รบืหของทาร 
แชง่รบัรองภาตอตุสาหกรรมมกีารเปลีย่นแปลงไปอึง่คนจ*มกีารนำเอา Automation เจา้มาไนการแชง่รบัมาก 
รบ หรอืนรตักรรมอาจจะเกศจากการปรนัเปลีย่นกฎระเปยีบ เชน่ ไนอสติเรามปีญ็หาใบฟองของการสง่ออกถกู 
กดกนัหางการล้าจากตา่งประเทศเราเองจะตอ้งมกีารสติลน้กระบวบการหรฮืรรักืารทีจ่ะมาเ๓ !ขปญีหาตวิขึ ้หรือ 
ประเทศไทยมีป้ญหาเร่ืองการตรวจสอบย้อนกลับอ่ึงเป็นกฎระเปียบท่ีภูก Im plem ent รากตา่งประเทศในการท่ี 
จะนำเจา้สนิลา้ไนลา้ภาศรฐัรองไทยสจิะลอ้งมการตอบสนองไตยการจะตอ้งนำเอาระบบตรวจ{พบรอ้นกลบัไน 
ภาศเกษตรทรือโนภาคอุตสาหกรรมเจ้ามาใช้•ทนเพรจะไล้ทราบถึงแหล่งทีม่าที่ไปของวตัอุติบไล้ ทรอืนรัตกรรม 
ตวัชตุหา้ยนืเ่ทติจาก SuppUer หรือคู่ศ้าชองเราลามารถคศนรัตกรรมข้ึนมาไล้แลรนวัตกรรมตัวบั้นมันเกิด 
ประโยชนบํบัเรา สามารถนำมา Im plem ent หรือโจ กั้บหน่วยงานชองเราไล  ้ เราสนิำนทบวตักรรมตวับัน้เจา้มา 
เพมีประสทิรืภาทหรือเทีอ่มาปรันปรุงกระบวนการท่างานรองเราไหสิ้ย่ิงข้ึน



- ๕-
4. การโตน้วดัทรรมสำหรบัภๆดรฐั

การจดัการนวดักรรมไนองคก์ร (Innovation M anagement) เรา!สกิวา่ Innovation มนัจนัตอ้งไมไ่ตพ้า 
มองไม่ออกว่าพาจะไม่จัดการอะไรซ่ึจะหำให้ร,กิด Innovation ซึง่การจดัการนวดักรรมจเ่งๆ แล้วเราไม่สามารก 
จัดการมันโดยดรงแค์มนัคือโนเร่ืองชองการจัดการกระนวนการส ีจะหำไห เ้กิดนจัดกรรมมากกวา่ ซึง่โดย
หนฐานการจัดหำนจัดกรรมจะพมมาจากไอเสียเกิด!,นมาก่อน หำอยา่งไรไหเ้ทดิไอนริยนสะจะหำอยา่งใรใหโ้อเสยิ 
นัน้ไตเ้กดิภารทดลองหรอิการไตห้ดสอบและทา้ไอเสยีนัน้ไตท้ดสอบผา่น หำอยา่งไรไอเสยีนัน้สามาร{ททไํมโ่ตโ้ย้ 
จรงิหรอิใตโ้ตช้ยายผล ซึง่กโ้ตโ้นพองชองการวางแผนในเรือ่งชอง Marketing, การมสดิ, การวางแผนไนการ 
บรหิารจดัการดา่ง  ๆ สเีกีย่วตอ้ง และสดุหา้ยกจัรเปน็การมา่หว้ Product ไปสงิมอิยูบ้รโืภคกีจ่ะเปน็ไนเซงิ 
Marketing บา้ง เซิง Logistic บา้ง หรือเซิง Distribution บา้ง ซ่ึงสิงเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการสจีะหำไห้เกิด 
นจัดกรรม การจดัการนจดักรรมพาจะไมส่ามารถเตา้ไม่จัดm iห้วนจดักรรมไตโ้ดยดรงแดพ่าจะเตา้ไมจ่ดัการไน 
เร่ืองชองกระบวนการนจัดกรรมและเนองจากนจดักรรมมจิำนวนมากแสะมmิ ามหลากหลายตงันัน้เสอีไหง่้ายซึน่ 
เราจำเป็นหํจะต้องเต้าไม่จัดการสิ่งด่างๆดังพ่ไมน่ ี้

1) อนาดด (Future) การจัดการอนาดด ซ่ึงการจัดการนจัด:กรรมจะเบ้นไmรือ่งช®งกรรสรา้งส่ิงไพม่สีจะ 
ไมแ่กป้ญ็หาหีจ่ะไม่ดอขโจหย์หรือเป็นโอกาสหางการแรง้ต้นชรง®งค์กรหริอ:การแขงชันชองมร่ะเทm่หราะนะ'&  
เราตอ้งมองใหอ้อกวา่อนาคดสจีะเกดิชืน้นัน้คอือะไรและเราตอ้งการหำอะไรสจีะไปดอบโจทยด์รงนัน้ไต้

2) ไอเสยี (Idea) การจดัการไนเร่ืองชองไอเคืย จะเบน้ไนเร่ืองชองทารสร้างส่ิงไหม่สีจร!ไม่แล้ปญ็หาหรือ 
ดอบโจทยห์รอืเปน็โอทาสทางการแขง่ขนัชององคก์รจะตอ้งมนีหลง่ไอเสยีหลายๆ ไอเสยีซึง่จะแมล่งไอเสยีเหลา่นี้ 
ให้ไม่เป็นนจัดกรรมจริงเราจะรการจดัการหจัหพ่กรอย่างไรให้ม1การแม่สงไม่เป็นนจัดกรรมซึ่งการจะเกิด 
บจตักรรมใดหรอนจตักรรมหนงชึน๋มาจะตอ้งเกดิจากไอเสยีหลายๆ ไอเสียเหรายัว่าไอ่แยบางดว่ศดเนมร่หํรP ว 
ไม ่ work ไอเสยีบางตัวตดิช้ืนพาแล้วด®ปโจทย์แต้ต้น'ทุนสูง ฒ รา่ะ« นั้นเราจรต้องม »่ เ ก ย ่ๆ  
ไอเสียมาประกอบก้นหรือประรุกค์ใต้จา่ทแหล่งไอเสียหลายๆแหลง่มามร่ะกอบวธิตีดิไหม้ากสลีดุกีจ่ะเปน็สิง่ 
ส์าก้สุ}

3) ทรัหยากร (Resource) การจดัการไนเรือ่งชองทรัสอากร ม่กดิเราจะมิงานบ่ระจำอยู่แท้ว หรืองานส ี
เก่ียวต้องกับ Productivity อยู่แล้วซ่ึงตัวงานเหล่าน้ันจำเป็นห่ีจ่ะต้องมิการไต้ Resource เหราะอะน้ันเราจะต้อง 
มกิารจัดการทรัพยากรอย่างไรให โ้ม่สอดคล้องกบัการแบ่ลงไอเสียเหล่าน้ันไห้เป็นนจัดกรรม พาจะมกิารจดัสรร 
หรือแบง่จดัสรรทรัพยากรอย่างไรบา้งไหม้ฟวยเสรมืกบัการจัดทานจดักรรม

4) จัฒนธรรม (Culture) การจัดการสภาหนวดลอ้มโนองคก์รซึง่เบน้ในเร่ืองวัฒนธรรมองค์กรโดยจะหำ 
อย่างไรสจีะหำใหบ้รรยากาศหรอืตวัจดัทm รมชององค์กรหรือแนวม่ฐบร้ชองคบไนองค์กรมันข่วยล่งฟริมสีจะหำ 
ให บุ้ดลากรมึโอกาสไต้กดส่ิงใหม่หรือพัฒนาส่ิงใหม่หริอหำส่ิงใหม่ท่ืจะใม่ดอบโจทย์เหล่าน้ันได้

5) วิธคีดื (Mindset) การจัดการในเร่ืองของกรอบแนวติด หรอืเปน็วิธตีดิชองควับุคทากรซึง่กจัะ 
สรดดล้องกับ*ววัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงการส ีจะหา๒ เสยีไหฝๆ จะเปน็ไอเสยีส*ีอบโจทยห์รอืๆคมร่ะกายสิง่ใหม่ๆ  
บางสพีาอาจจะตอ้งไตบ้มุมองซึห่ชดุออกจากกรอบเดมๆ เหราะอะนัน้นางคเงพาจะตอ้งหำไหบ้คุลากรชองพา



4) Integration การออกแบบแนวคืดแลz m บบริหารเดการท้ังหมด ซ่ึงจะเก่ียวข้องท้ังการเซ่ึอมโยง Ay 
เทคโนโลร ทรืพยากรและความหลากหลายใปสู่เป๋าหมายท่ีทำใต้จริง

5} Insight /  Im plem entation การเข้ากึงองศ์«วามเและสิงห่างๆ อย่างลึกซ่ึง แลร;การลงมีอปฎิน์ด 
อย่างจริงจังไห้เกิอผลอย่างเป๋น!นรรรม

แสะหากกล่าวกึงคุผลักษณะชองนวัดกรหรือผู้ส#างสรรศ์นเตกรรมM เกิดเนลั3ท่ีเซ่ึอมโยงและเก่ียวข้อง
ไค้แก่

$  f jfto re r หมายกึง เน ^วงห าน ล^f t i n  ฒิฒ่ามศ'วามก้าว'หห้นที่ฟ’รฟเหเกาพก'ารทำงาน 
ซ่ึ) initiator หมาเฒง Iกห้าคืด่ก่ห้า1ห้าเนสิงท่ีแหกล่างราก liy เร่!พ้อนคืดหรืa # ) 8 |
33 Strategist หมายกึง เศศวพรารห้น่สรf r f า^พศวามฟ้าS irพรการวางพพพงกลยูทธนจัสกรรม 
4  Change Maker พา®®ง ห้องเป๋นผู้ท่ีมีดวามสาม'ารฟโนศพ ่รอ ่กทลวแน กา^อุเหา

1. กระนรนการสดิและภารส#์างนวดักรรม (T he Innovation's M ethod) ประกอบน่!หว้ย 4 ซ่ึนตอน
1 ) Insight การมองใบบุมมองเชิงลึก ซ่ึงกิจกรรมหลักคือ การปรับปรุงในเร่ืองชองความเข้าใจท ีมั่น 

นศกต่างทนออกไป หรือการปรุงแต่งห้วยความประหลาคใจ เคร่ืองมีอท่ีไข้โบการคืกษาเร่ืองน้ีคือ ร-ลักหะการ 
ค้นพบแบบ I-DNA ซ่ึงไค้แก่ การลัง๓ต การเข้า!# รวมกึงการศึกษากึงพฤตกรรม การวิเคราะห์และประมวลผล 
สิ่งที่ลูก#เสฬพรือห้องการว่าคืออะไร ส่วนm ร1«สอบที่จะให้โต้ข้อสรุปว่าเท Insfh t น้ีมีความลูกต้องหรือ 
ฟส่า จะเรียกว่าการโหวตผลพิสูจน์หห้กฐานซ่ึงพาจะทำการหดสอบอยู่ 3 ตัว คือ 1) การทตสอบความว่าว คือ 
เอาสินค้าเปเห้ดูทค้าใข้แลัวน์ความประลับใจมากน์ร่ยแค่ให่น 2) กๆรทดสอบผู้ลบับ?!บุบ คือหลังจาศทดสอบ 
ความว้าว่เปนลัว ผู้ส่งเสริมสใ&สิบุนเข้ามารส่วน่รวม่เน#จ่กรรมน้ีมาทห้อบแคํโหม; นละ3) การทตสอบการ 
ว ่าพ ่เน  ^ # 1 พ ิง พ ฟ ้จ ส ิษ # เแ เb ยอมที่จะจ่าย« มากห้ฒแคโ่หน ซ่ึงบุมมองน้ิจะมี 2 มสิ คือ มีสิชองธุรกิจ 
และมีสิขององศ์กร ฟ้าหM นมีตซององศ์กรหลัรจากท่ีพาสพสินค้าหรือบริการไพม์ๆ ท่ีเกิดช้ืนมาในองศ์กรน้ี 
แห้วมีด’นย่อมรับม'ากห้อ฿น#ม ี,หน ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเกิดช้ืนจากการ insight:คือ่เอกฟน่พารfy แ ช ิง ลึ่ก'จ่าส่ิงท่ีลูกค้า 
ห้องการคืออะไร ลูกค้าเป๋นคนคลุ่มโหน เป๋,แค้น

2) Problem  การเขา้'เจ'โจทยป์ญ๋หา เปน็ทารคน้หาสงิทีต่อ้งทำใหพ้บ เขน่ ลกูคา้คอ้งการเจาะ!บน  
กาแพง ลกูคา้เมตอ้งการซอเครือ่งเจาะแตห่อ้งการใหม้กีารบรกิารใหม้าเจาะ!ทีบ่าน เปช๋หน้ เราวา่เปน็ทีจ่ะ#อง 
ใช้เครือ่งมอีการศกึษามาบษุวทิยาวา่ลกู#!มคีวามหอ้งการมากนอ้ยแคไ่หบทีม่คีวามตอ้งการใหม้าเจาะ!ที•่บานเทีอ่ 
จ ะ ไค ค้ อ่ น ส บ อ งค ว าม ต อ้ งก าร ข อ งล กู ค า้ต อ่ ม าเป น็ ก ารท ด ส อ บ เร ค ท้ แ์ น รค เร เก ล ุม่ :เป า๋ห ม า®  
เขา้มาชดุคยุกน้วา่สิง่ทีพ่าคดื ส่ิงท่ีพาทำ พาขอบมพัพหอ้ยแสเ่หมเดพานการคกืบาพอสุสิรฒ ครามพงิพอเ่จ 
ความปรฟทีเ่ใจึ ๋4ฒดลดัธุท์ ี*่กหิเนจา n m fเขา้เจกงึปญี’่พาท ีจ่ะเปเ๋ฝเ็๒^นพ์องลกูคา้

3) Solution กรรเนหาทางพก ศอทารส#พค้นแบบที่ยอด(ที่ย่มโนระบบหรือน์าเพt พนองศ์กร 
ใ!เสเพํเฒ?Pร ่ง เA นการส'พตันm เบมีหลาฬระ๓ ท ยก#รอย่างฟน ค้นแบบอย่างง่าย ห้าตับแบบชนิดน้ีมีการ 
๗ ส่ิยนแปลง ลูกค้าจะมีความพิงพอใจหรือเดวามประลับเจหริอเฟ่ส่า ซ่ึงตันแบบชนิดน้ีสามารถนำโปไข้ทดสอบ 
หดสองกบกลุ่มเป๋าหมายแห้ร ส F^idbaek คลันมาว่าลูก#»มีครามประลับใจในบุมมองไหนและอยากให้เรา



ทำใหเ้กดิความสำเรจือยา่งรวดเรวืเทีอ่ใหไ้คค้น้แบบ นนวคฅ ขอ้สรปูห่รอืการแกไ้ชปญีห•ทา่รริการแบบนีเ้หมา.; 
สำหรบัปร่ะชาชนกลุม่นี ้หรอืเหมาะสำหรบั Service ทีเ่รากำลงัจะสรา้งขึน้มา พอเราไคช้อ้ยลูระคบ้บคุคล!'ทกิ 
จะสง่ชอ้บลุเพาันี!้ปยงัระคบัองคก์ร

เรรัพ บั ® งค ท์ ร จะทำหนา้ท ีเ่นการชฮาเพลการfjffM ชยาSM8 ก,ร'รรjffm  นสะจะเพมการลงทนุให้ 
ยกคว้ออา่งฟน ห ลงัจากท เํราเฬ าวา่งาน ท ีร่ะลบับหุ ร®ื หมงาบทำพ วัพ นั  Work เราจะไปต่อ่ไคย้งัไงในเนีอ้ 
พาเองใฝเคร้เ่ฟระมาณ-หรอืพบ'ทนุ*im ล่าเน: ดงันัน้เราจฬําเปน็ตอ้งไปห่าไนระดบัองคก์รเทีอ่หาแหลง่พนทบุ 
สํพัปสบุนl«B ก่ๆ รนำเสนรผรงานชองเราไพ^ระคบ้องคศ้รเบหราบวา่งานm a if e B i4 | ระลับองค'กรจะค้อง 
รบัพงัในระคป้บ่คุคลทีเ่ฒ®ผลงานมา พวัตอ่ยพยายามหารปูaบนในการชยายพลใหล้บัระลบับคุคล อยา่ 
พยายามบอกว่านรัตกรรมท่ีทำข้ึนมาพนัไม่ตพันผิดพนัพลาด ระลนัองคท้รควรพยายามพาชอ่งหางหรอืเจตไรกาล 
หาฟเองม®ีใน*้ยายผลโครงการตา่งๆ ไหม้นค่ม้ากขึน้ หลงัจากทีช่ยายพลการผลติหรอืชยายผลแนวคต้แลว้ 
ลำลบัลัดใบ คอ้การแาส ูช่ อ่งทำงการดลพ  ่สารจาหนา่ย และการกระตุน้การตลาด ขึง้ตรงนีจ้ะมคีา้ชดุ อยูค่า้ 
หนีง้ ศ® Diffusion innovation ขึง้หมาย!งวา่: ลงัคมซองกลุม่ตา่งๆ นับ๊คอ้งการอะไร และการแพรก่ระจาย 
ความคอ้งการซอพงัตมเหลา่นีO้Tกไป!่นวงกว้างจะเปน็เครืองมอีหนีง้ไบการทีจ่ะชว่ยสง่เสริมใหเ้กดินรัตกรรมตรง 
นัน้ข้ึนมาไค้ ท้ังนี!้นส่วนชองการพฒันานรัตกรรมระลับบคุคลและระค้บองค์กรพนัจะมกีารสร้างสรรค์รวมอยู่ค้วย 
ไนการสรา้งสรรคน์ัน้เราลใัมใคป้ล่อ่ยไหท้มงานตตคน้ลนัเอง เรากจิพเัครอืงมอีทีช่ว่ยไนการแก!้ชปญ็หารวมอยู่ 
ดว้ย ขึง้เรยืกวา่ Creative Problem Solving ยกลวัอยา่ง เชน่ การใช ้Morphology ตา่งๆ ขึง้เปน็เครอืงมอีที่ 
เหมาะสมสำหรบัการทีจ่ะทำใหท้มีงานเกติ Idea Generation ข้ึนมา สว่นในรงัหระทีล่าัลงัจรสรา้งแสะลาัลงัจะ 
ลงมอีทำเทีอ่ใหเ้กตความสำเรจื ทมีงานจำเปน็ทีจ่ะคอ้งเชา้ใจไนสว่นชองเทตโนไสย เชา้ไจโนสว่นชองการชยาอ 
ผลในเรืองชองธุรกจิว่าพอลงทนุไปเ่ทา่นีพ้นัจะเกต Feed Back กลับมาตรงตนท่ีสนใจเพศไนโสสิตัวm หา่ไหร่ ตน 
ทีเ่ปน็ Early Adapter เปน็โศร, Second Early Adapter เปน็ใครเทีอ่ทีจ่ะฐงใจใหค้นทีส่นใจเชา้มาอยู!่บ Eco 
System  หรอือยูไ่นบรบืหตรงนีล้นัมากขึน้ หลงัจากทีเ่ราใชเ้ครอืงมอีในการตอบโจทยป์ญ็หาเรยืบรอ้ย เราจะ 
Confirm วา่เหคโนไลยคว้นีม้!อกาสเปน็ไป!่คน้ละมคีวามพร้อมทีจ่ะทำธรุกิจTรมลิงการชยายผลหางธรุกิจ ข้ึงตรง 
นี ้Business M odel Canvas กจิะเกดิขึน้มา และเรากจิะสง่ Business M odel Canvas ไปย่งัหนว่ยง'พทีเ่ปน็ 
ระดบัองคก์ร ระลบัองคก์รกคิอ้งทจีารฌาพวัวา่ Priority หรอืสำลบัความสำคญัชองโดรงการตา่งๆ เหลา่นีจ้ะ 
สง่เสรมิสนบ้สบฆุไครงการนรัตกรรมยนัไหพยันัไหนไม}่! สดุหว้ยคอรูปแ่บบหรอืวธการแพรก่ระจายนรัตกรรม 
วา่ควรจะใ^อไนรปูแ่บบใหมห่รอืไม ่หรอ Marketing ในรปูแบบใหมห่รอืฟลา่ หรอืใช ้Social Media หรอืฝลา่ 
หรอควรทีจ่ะทำอยา่งไรใหต้ลาดรบ้เวา่ทีน่ห้มก่ำลงัจะเกดิขึน้ บรํการรทครัฐใหม่ๆ  กำลงัจะ๓ ดขึบ้และจะสง่เสริม 
ลนัไคย้งัไง ขึง้ผลลพัธท์า้ยชดุจะไปล่อดคลอ้งกบัลงัคมนท้คต้และลงัคมนกัสรา้งสรรคเ์ทีอ่ไปต่อบโจทยว์ำเคา้ 
สามารลพ เครอืงมอีในการแก!้ชปญ็หาไค ้สามารถรเคราะหใ้บเรอืงชองการเชา้ใจใบเชง้เทศโบโสรแสะเชา้ใจวา่ 
ธรุกจิพบัจะเคบ้โตพ!คย้งัไง สว่นทีส่องคอ้ ลงัคมพกัรริยัและพฒันาเปน็ลงัคมทีจ่ะคอ้งบอกวา่กสุม่คบดา่งๆ 
เหลา่นีม้กีารทำคน้แบบผา่นกระบวบการคดิ ผา่บกระบวนการทีจ่ะใชห้ลกัทางรทิยาดาสตวหรอืเพศไนโสรหรอื 
งานริรรัหรอืการออกแบบเพออรบายให!้คว้า่บรตักรรมทีพ่นัเกดิขึน้หร®ืเหคโนt่eiฟมบัเกติขึน้พนัสามารถใชง้าบ
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ไคแ้ล*มนัสามารถหา้ขึา้ไค ้ สา่คบัถตไป ศอิ ลังm ของผันสิตและอุดสานกรรฆ หลังจากทีน่กัวิจัย confirm 
เ1ยบรอ้ยเ^จา่งาบท ีล่าัมนัส ืงานห๋ึน้ทร«?1รางสรรค์ส่งมามันลามารถท่ีจร:ไป« รนโพยผไู^ถจ้ร่งๆ เราลามารถ 
ท ี่จะส่งต่อความศิตน๋ีให้กับผู้พลตท่ีเป็น Master Production ใคไ้มจ่า่จ*เปน็ทีอ่ ไมว่า่จ*เปน็อตุสาหกรรมการ 
สเต ไฝจ่าจ*เป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็น Digital ตา่งๆ ใหร้น้!ใวจัา่เราจรรการเปทีย่บนปลงแบบข ึ้ พสิตมันออกมา 
เท่ีอส่งต่อให้กันลังคมp S และผับวโิภค แล ะเใช ยู้้บวิโภคจ*เชา้ใจวา่สนิคา้ท่ีศติคนัขึน้มารว่มกบันกัศติแล*นกั 
สร้างสรรค์ไค้สินค้าออกมาแลร้ ใคนัวิตกรรมออกมาแลว้ ยใูช$้ บวิโภคจ*ไค้ใช้สินค้าที ่ Create ออกมาร่วมกบั ซ่ึง 
หลงัจากนหอรอนที ่ 1 ฝานไป ลงัคมผใัชแ้ล*เบรโภคจ*เปน็ยูแ้นะนา่ตอ่ไปจา่สนิคา้หรอีบวตักรรมหร®ีบวกิารที่ 
มฟั?ขึน้ควรจะรหนา้ตาเปน็อยา่งไร แส*จ*คอ้งหา้ศวามรว่มมอกบั Collaboration กนันกัศติ นกัออกแนบ 
เทีอ่ไหไ้ค ้Feature ขบมาแล*นา่ Feature ท่ี'ไค้ใปหตสอน ทคลรง จา่จ*หา้ค้นแบนไคห้วิอไม่ ซึง่สงิเหลา่นจะ 
ยว่ยไหอ้งคก์รสามารถทีจ่*สรา้งนวตักรรมขึน้มาไคอ้ยา่งไรกตามองคก์รลามารถทีจ่รใชใ้นเซึอ่งของการถา่ยทอต 
องคค์วาม!ใหค้ขึบ้ไป ใบรอบที ่ 1 รอนที ่ 2  รอนที ่ 3 และรอนต่อไปไค้ ไมไ่ชวาศติรอนที ่ 1 ห้าไค้ แล้วท่ีจบไปไม่ 
สามารถทีจ่*ส่งตอ่ใหกั้บคนจ่นใหม่หวิอคนชุ่นตอ่ไปไค ้แต่ล้าเราสะสมเราองคค์วาม! แล*เทีบ่เทีย่วประสบการณ์ 
มาแลก๗สี่ยบเรียน!ร่วมกันแล้วปลายทางเราท่ีจะM uวัตกรรมท่ีเท่ีตข้ึนจากฐานองค์ความ! จากประสบการณ  ์
ของนกัวจิยั จากประสบการณข์องยูต้สติ จากประสนการณข์องนกัศติรวมถงประสบการณข์องยใูชแ้ละยูน้รีโภค 
ซ่ึงจรเป็นส่วนสาคัญท่ีห้าให้กร*บวนการและการfm ศส่ี®นนวัตกรรมองค์กรเป็นไปอย่างสมไ,;รณแ์ล*ครบวงจร 
กันมากข้ึน


