
Innovation



หัวข้อการอบรม
• เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
• ยุทธศาสตร์นวัตกรรมของประเทศไทย
• นวัตกรรมกับการพัฒนาองค์กร
• ความหมายของ “นวัตกรรม”
• ประเภทของนวัตกรรม
• องค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนานวัตกรรม
• กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
• ตัวอย่างขององค์กรนวัตกรรม

Innovation Agenda



ที่มา : วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  10 กรกฎาคม 2552

ในช่วงปี ค.ศ. 2010 United 
Nation ได้น าเสนอมุมมอง 
แนวคิดในการสร้างรายได้และ
สร้างงานซึ่ง UN เรียกแนวคิดนี้
ว่า “Creative Economy” หรือ 
"เศรษฐกิจสร้างสรรค์"  ซึ่ง
หมายถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ 
การศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน 
และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของ
สังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรม
สมัยใหม่ ซ่ึงประเทศไทยก็ได้
ก าหนดเป็นทางเลือกในการการ
พัฒนาประเทศ

Innovation Creative Economy



Innovation National Innovation Strategy

Source : โครงการหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั
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Innovation ความหมายของค าว่า “นวตักรรมของรัฐ”

นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท า
สิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของค าว่า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมา
จากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า  
ตัวเองและกรรม  แปลว่า การกระท า  เม่ือน าค า นว มาสนธิ กับอัตต จึงเป็น  
นวัตต  และเม่ือรวมค า นวัตต  มาสมาส กับกรรม จึงเป็นค าว่า นวัตกรรม  แปล
ตามรากศัพท์เดิมว่า การกระท าที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระท าของตนเองใหม่ 
นอกจากนี้องค์กรด้านนวัตกรรมและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค า
ว่า นวัตกรรม ดังนี้ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ความหมายว่า นวัตกรรม คือ 
สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม

นวัตกรรมภาครัฐ หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการ
จัดการองค์กร (organization development) การด าเนินงาน 
(work process) และการให้บริการ (service delivery) อันเป็นผล
มาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกดิการพฒันาประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ



Innovation ประเภทของนวตักรรมภาครัฐ

นวัตกรรมภาครัฐ สามารถจ าแนกได้เป็น 6 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เป็นการปรับปรุงหรือการ

สร้างบริการใหม่
2. นวัตกรรมการส่งมอบการบริการ (Service  Delivery Innovation) เป็น

การส่งมอบบริการในรูปแบบใหม่
3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational 

Innovation) เป็นการสร้างระบบหรือกระบวนการบริหารใหม่
4. นวัตกรรมทางความคิด (Conceptual Innovation) เป็นการสร้าง

แนวความคิดใหม่
5. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการออกแบบนโยบาย

หรือมาตราการใหม่
6. นวัตกรรมเชิงระบบ (Systemic Innovation) เป็นการวางระบบใหม่ในการ

ท างาน



Source :วารสารบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 128 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product 

Innovation) 
2. นวัตกรรมการบริการ (Service 

Innovation)
3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process 

Innovation)

ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 
1.นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน 
(Radical Innovation) 
2.นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อย
ไป (Incremental Innovation)

ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 
1.นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(Technological Innovation) 
2.นวัตกรรมทางการบริหาร 
(Administrative Innovation)

จ าแนกตาม
เป้าหมาย

จ าแนกตาม
ระดับของการ
เปลี่ยนแปลง

จ าแนกตาม
ขอบเขตของ
ผลกระทบ

การจ าแนกประเภทของนวัตกรรมสามารถจ าแนกได้หลากหลายลักษณะประกอบด้วย

(The Target of Innovation) (The Degree of Change) (Area of Impact)

อย่างไรก็ดีในการจ าแนกประเภทนวัตกรรมนั้นบางครั้งก็มีการแบ่งนวัตกรรมตามเป้าหมายในประเภท
แรกออกเป็นสามประเภทโดยมี นวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เพิ่มขึ้นมาด้วย 

Innovation Types of Innovation



ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า ว่ า 
"นวัตกรรม" ว่าคือ 

การผลิต การเรียนรู้  และการใช้
ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้
เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงการก าเนิดผลิตภัณฑ์ การ
บริการ กระบวนการผลิตใหม่ การ
ปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจาย
เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะของนวัตกรรมภายในองค์กร
1. นวัตกรรม จะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอน ที่ “จับต้อง

ใช้ได้” ภายในองค์กร ส าหรับ “ความคิดใหม่” อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ของนวัตกรรม แต่ไม่อาจเรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้

2. นวัตกรรม จะต้องมีความใหม่ในระดับกลุ่ม ฝ่าย หรือองค์กร ในขณะที่
บางครั้งอาจจะไม่จ าเป็นต้องใหม่ในระดับบุคคลที่สร้างนวัตกรรมนั้นๆ

3. นวัตกรรม ต้องมาจาก “ความตั้งใจ” ที่ต้องการให้เกิดขึ้น มากกว่าจะ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

4. นวัตกรรม จะต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น การ
รับสมัครพนักงานใหม่

5. นวัตกรรม จะต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลก าไร [ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ] ให้แก่องค์กร หรือก่อเกิดประโยชน์ให้แก่สังคมในวงกว้าง 
ทั้งนี้นวัตกรรมจะไม่รวมถึงการท าลายล้าง วินาศกรรรม หรือการก่อการ
ร้าย นวัตกรรม จะต้องส่งผลกระทบที่ดีต่อสาธารณะ การเปลี่ยนแปลง
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ ไม่ เกิดผลต่อบุคคลอื่น หรือไม่เกิดการ
ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร จะไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม

Source : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Innovation Definition of Innovation



ที่มา : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 ส านักงาน ก.พ.ร.

องค์กรควรจะมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเกิดเป็นนวัตกรรมในการ
บริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนวัตกรรมที่เกิด
ขึ้นมานั้นจะท าให้องค์กรสามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างดี

Innovation Definition of Innovation



Innovation คุณลักษณะที่ดีของระบบราชการ 4.0 



Innovation คุณลักษณะที่ดีของระบบราชการ 4.0 



Innovation คุณลักษณะที่ดีของระบบราชการ 4.0 



Innovation National Innovation Strategy

Source : ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ



Innovation Innovation and Organization Development (TQA)



Innovation Innovation and Organization Development (SEPA)



การสนับสนุน
จากผู้บริหาร

มีเครื่องมือรองรับ
การพัฒนานวัตกรรม

ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรม

ให้รางวัลในการ
พัฒนานวัตกรรม

ติดตามความคืบหน้า
และประเมินผล

การน าไปใช้

ก าหนดเป้าหมาย
/วัตถุประสงค์

ให้ชัดเจน

องค์ประกอบส าคัญใน
การพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนในองค์กร ซึ่งต้อง
อาศัยการขับเคลื่อนอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง ดังนั้น
การสนับสนุนและมีส่วนร่วม
จากทุกระดับจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นและ
ด ารงอยู่อย่างถาวรด้วย

Innovation Factors for Innovation Development



ที่มา : Goldfire Community of Innovation

รากฐานส าคัญของการพัฒนา
นวัตกรรมนั้นคือ องค์ความรู้ 
(Knowledge) บุคลากร 
(People) ที่มีทักษะหรือ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ ตลอดจนกระบวนการ
(Process) ที่ช่วยส่งเสริมการ
น าความรู้/นวัตกรรมไปใช้ใน
กระบวนการท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรตามพันธ
กิจ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
จากบุคลากรในองค์กร
(Collaboration)

Innovation Innovation Components



ที่มา : Knowledge Pyramid, Hideo Yamasaki

Facts (ข้อเท็จจริง)

Data (ข้อมูล)

Information (สารสนเทศ)

Knowledge
(ความรู้)

Wisdom
(ปัญญา)

คนที่ให้ความสนใจในเรื่องของ
ข้อมูลจะเก็บรวบรวม
ข้อเท็จจริงมาอย่างมี
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะประมวล
ข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ 
ซึ่งเมื่อมีสารสนเทศมากขึ้น เมื่อ
น าเอาสารสนเทศเหล่านั้นมา
เปรียบเทียบกันหรือเชื่อมโยงกับ
สารสนเทศอื่นก็จะได้เป็นความรู้
ที่เพิ่มขึ้น และหากสามารถ
น าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ก็จะเกิดเป็น
ปัญญาได้ ทั้งนี้ปัญญาก็คือ
ความรู้ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองอย่างละเอียดจนเกิด
เป็นความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และถาวร

Innovation Basic Foundation for Innovation Development



ที่มา : SECI Model | Nonaka & Takeuchi

ในปี ค.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ได้ตีพิมพ์
หนังสือชื่อว่า “The Knowledge-Creating Company : How 
Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation” ซึ่ง
ทั้งสองคนได้น าเสนอรูปแบบของการจัดการความรู้ที่เรียกว่า SECI Model 

Innovation Knowledge Management and Innovation



กระบวนการจัดการความรู้มีอยู่ 7 ขั้นตอนหลัก คือ
1. การบ่งชี้ถึงความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่องคก์ารรวมทั้งระบุถึงผู้ที่มี

ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
2. การสร้างองค์ความรู้หรือแสวงหาองค์ความรู้มาบันทึกเป็นความรู้

บันทึก (Explicit Knowledge) สามารถเรียนรู้ต่อไปได้
3. การเรียงล าดับและจัดหมวดหมู่ของความรู้ให้เป็นระบบสามารถเข้าถึง

ได้ง่ายและสามารถอ้างอิงได้
4. การประมวลองค์ความรู้ให้สามารถเข้าใจได้ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน 

ตลอดจนกลั่นกรองความรู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
5. การจัดเตรียมระบบการเข้าถึงความรู้ที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรใน

องค์การสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และในเวลาที่
ต้องการ

6. การจัดให้มีการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างทั่วถึง
7. การเรียนรู้ที่จะน าเอาความรู้ที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้การน าความรู้ไปใช้งาน
Utilization & Learning

แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Sharing

เข้าถึงความรู้
Access

ประมวลและกลั่นกรอง
Codification & Refining

เรียงล าดับและจัดหมวดหมู่
Organization

สร้างและแสวงหา
Creation & Acquisition

บ่งชี้
Identification

Innovation Knowledge Management Process



ที่มา : Desai.com

Innovation Innovation Development Process



การพัฒนานวัตกรรมจ าเป็นต้องอาศัยการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง โดยผู้ที่มี
ความรู้สามารถร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
นวัตกรรมที่จะน ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์

การก าหนดหัวข้อความรู้
และนวัตกรรม

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การพัฒนาองค์กความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่

การน าความรู้/
นวัตกรรมไปใช้งาน

Innovation Innovation Development Process
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Innovation Design Thinking Process
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Innovation ความหมายของค าว่า “ข้อก าหนดที่ส าคัญ” ของกระบวนการท างาน



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) โดย
ศาสตราจารย์ Edward Freeman (ค.ศ. 1984) เป็นเครื่องมือทางการ
จัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยจะท าให้เรา
ทราบถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มใดมีความต้องการอะไร และการด าเนินการขององค์กรจะส่งผล
กระทบอย่างไรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
ซึ่งถ้าเราทราบถึงความสนใจและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
อย่างดีก็จะท าให้เราสามารถที่จะก าหนดวิธีการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการท างานได้อย่างดี ตลอดจนสามารถ
ก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป

ดังนั้นการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท างานจึงจ าเป็นต้องน าความ
ต้องการ/อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนดเป็น “ข้อก าหนดที่
ส าคัญ” ของกระบวนการท างานให้ชัดเจน

Innovation ความหมายของค าว่า “ข้อก าหนดที่ส าคัญ” ของกระบวนการท างาน
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Innovation Impacts & Drivers



ที่มา : Hayes Group

การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
นั้นเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นของ
องค์กรในอนาคต โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญคอื
• ต้องได้รับการสนับสนุนจาก

ผู้บริหาร
• มีการก าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
นวัตกรรมให้ชัดเจน
• มีการพัฒนาเครื่องมือทางการ

บริหารรองรับ
• เน้นการมีส่วนร่วม
• ติดตามความคืบหน้าในการ

น าไปใช้อย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง
• มีการให้รางวัล

Innovation Innovation Organization Culture Development
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tanavich.c@gmail.com
089.009.0009

Facebook.com/tanavichc

ขอบคุณครับ


