
การสร้างนวัตกรรม
เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
สายสนับสนุนวิชาการ 
ดร.จรงค์ศักด์ิ พุมนวน
นักวิทยาศาสตร์ เช่ียวชาญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และพัฒนางานประจ า ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศกึษาครั้งท่ี 2  
วันท่ี ๒๗-๒๘ กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมิพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
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สายวิชาการ สร้างนวัตกรรม น าพาประเทศ
สายสนับสนุนวิชาการ 

สร้างนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสายวิชาการ
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นวัตกรรม
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นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) มีผู้นิยามไว้หลายแง่มุม

นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ เช่น แนวคิด ผลิตภัณฑ์ โครงการที่มผีู้เห็นว่าใหม่ส าหรับตน 

นวัตกรรม คือ กระบวนการรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อมาปรับปรุงให้เกิดแก่ตน

นวัตกรรม คอื การคดิค้นและด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความรู้

ความช านาญที่มอียู่ในตน จนท าให้เกิดนวัตกรรม 

นวัตกรรม คือ คุณลักษณะของบุคคล องค์กรหรือสังคมที่มุ่งแสวงหาการสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ จนท าให้เกิดนวัตกรรม 

นวัตกรรม คือ การเรยีนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ 
เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถงึการก าเนดิผลิตภัณฑ์
การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี 
การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม 

สรุปได้ว่า 
นวัตกรรม หรือ Innovation

คือ ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่
ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
ซึ่งนวัตกรรมนั้นๆ จะเป็นของใหม่

ของกลุ่มที่เกิดการยอมรับนวัต กรรม
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นวัตกรรม
องค์ประกอบของนวัตกรรม
 ความใหม่ (Newness) อาจจะมลีักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ

กระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้

 การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and 
Creativity Idea) เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการ

ลอกเลียนแบบการท าซ้ า.....เป็นความคดิของคนในองค์กร

 ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) และสังคม 
(Social) จะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น วัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง และ
ไมส่ามารถวัดเป็นตัวเงินได.้...หรือหมายถึง...ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สรุป องค์ประกอบของ “นวัตกรรม” คือ “ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้
ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” 



6

นวัตกรรม
นวัตกรรมแบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะท่ี 1 

การประดิษฐ์คิดค้น หรือการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะกับกาลสมัย

ระยะท่ี 2 
การพัฒนา มีการทดลองปฏิบัติก่อน

ระยะท่ี 3 
การน าไปปฏิบัติ ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์



Back Office…?
สายวิชาการ

Back Office

อาจารย์

7



บทบาทของ Back Office

Back Office
จะท าตัวเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงได้หรือ?

Follower Role

Executive Influence

Atmosphere

Rule of Routine

บทบาทของผู้ตาม

ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระท า

บรรยากาศความเชื่อและวัฒธรรมขององค์กร

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของงาน
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ลักษณะงานประจ าในปัจจุบัน

เป็นงานที่แบ่งกันท าเป็นส่วนๆ

เป็นงานท่ีคนอ่ืนสั่งให้ท าทั้งส้ิน

สยบงานจ าเจด้วย
การสร้างสรรค์นวัตกรรม

จากงานประจ า

สู่โลกใหม่ของงานประจ า
Back Office ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
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หัวใจของการสร้างสรรค์ผลงาน

ฐานท่ีหก การร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ฐานท่ีห้า การปฏิบัติ

ฐานท่ีสี่ การหาองค์ความรู้

ฐานท่ีสาม การร่วมคิด การร่วมคุย และการร่วมท า

ฐานท่ีสอง การเคารพ การรัก และการใช้เกียรติ

ฐานแรก การให้ การท าเพื่อคนอ่ืน

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา, 2558

การสร้างฐานความคิด



11 ศ.นพ.ประสทิธิ์ วัฒนาภา, 2558

Personal Mastery

Mental Model

Shared Vision

Team Learning

Systems Thinking

ทักษะของบุคลากร

ความเชี่ยวชาญรอบรู้

รูปแบบความคิด

วิสัยทัศน์ร่วมกัน

การคดิอย่างมรีะบบ

การท างานเป็นทีม
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การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเหน็

การปฏิบัติ

การหาองค์ความรู้

การร่วมคิด การร่วมคุย และการร่วมท า

การเคารพ การรัก และการใช้เกียรติ

การให้ การท าเพื่อคนอื่น

Systems thinking

Shared vision

Personal mastery

Mental model

Team learning

ประสบผลส าเร็จ ได้อย่างไร

การสร้างสรรค์นวัตกรรม
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การสร้างสรรค์นวัตกรรม
จากงานประจ า

พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร    

คุณค่าของ
คนในองค์กร

คุณค่าของ
คนในงาน

คน
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
 ความก้าวหน้าในหน้าที่
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รูปแบบของการน าเสนอนวัตกรรม

 งานลักษณะอ่ืน ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ารุง ซึ่งไม่ใช่ มี
ลักษณะเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงาน
ท่ีเสนอต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ท่ีอธิบายและ
ชี้ให้เห็นว่า งานดังกล่าวเป็นประโยชน์และน าไปสู่การ
ปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งน้ี ผลงาน
ดังกล่าวต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานท่ี
แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น”

 งานวิจัย
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ระดับ กับ การสร้างสรรค์นวัตกรรม

เชี่ยวชาญพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการพิเศษ

ช านาญการ งานวิเคราะห์ / สังเคราะห์
ค้นหาสาเหตุของปัญหา

คู่มอืปฏบิัติงาน

นวัตกรรมระดับหน่วยงาน
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
เผยแพร่ระดับชาติ

นวัตกรรมระดับองค์กร
เผยแพร่ระดับชาติ
บริการวิชาการ

นวัตกรรมระดับประเทศ
เผยแพร่ระดับนานาชาติ

บริการวิชาการ
เป็นที่ยอดรับในสาขาน้ัน
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คู่มือปฏิบัติงาน

Input

Output

จุดเริ่มต้น....
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คู่มือปฏิบัติงาน

“เอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของ
ต าแหน่ง ตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุ
ขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับงานตลอดจนแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และ 
ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน”
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คู่มือปฏิบัติงาน

การเปรเปลี่ยนความสูญเปล่า (waste)
ให้เป็นคุณค่า (Value) อย่างไม่มีที่ส้ินสุด

• Lean ไม่ใช่เร่ืองของการท างานให้หนักข้ึนหรือเร็ว
ข้ึน แต่เป็นการค้นหา waste และเปลี่ยนให้เป็น 
value ท่ีผู้รับผลงานของเราต้องการ

What is lean thinking?



19

คู่มือปฏิบัติงาน

รูปสลัก David
โดย Michelangelo
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คู่มือปฏิบัติงาน

ผัง

กระบวนการ

ระยะ

เวลา

รายละเอียด

ของงาน

เอกสาร

อ้างอิง
ผู้รับผิด

ชอบ

กลยุทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน

ปัญหา / 

อุปสรรค

แนวทางการแก้ / 

การพัฒนางาน
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งานเชิงวิเคราะห์

“ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละ
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ 
ซึ่ ง เป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงาน หรือ
สถาบันอุดมศึกษา”
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งานเชิงวิเคราะห์

งานประจ า
ปัญหาที่

ต้องวิเคราะห์

ผลงาน
เชิงวิเคราะห์

สังเกตปัญหาการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์และออกแบบ แนว
ทางการแก้ไขและพัฒนางาน หา

วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนางาน
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งานเชิงวิเคราะห์ / งานวิจัย

งานวิจัย
“ผลงานที่เป็นการศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย

วิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ และน าไปสู่การปรับปรุง 
พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน”

การวิเคราะห์ 
“ผลงานทีแ่สดงการแยกแยะองค์ประกอบของเรื่องอย่างมีระบบ 

มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา”



24

งานวิจัย

งานวิจัยจากงานประจ า
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งานวิจัยจากงานประจ า

๑๐ “ไม่” R2R
1. R2R “ไม่” ระเบียบวิธีวิจัยใหม่

2. R2R “ไม่” ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง ที่ทอดทิ้งการลงสู่ปฏิบัติ

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชน่เดิม 
...แต่หากต้องเหมาะสมกับค าถามและประเด็นวิจัย

R2R มุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ในการท างานประจ า
มองถึงปัญหาและความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา
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งานวิจัยจากงานประจ า

๑๐ “ไม่” R2R
3. R2R “ไม่” จ ากัดปัญหาทางคลีนิค บุคลากรทุกระดับ ก็ท า R2R ได้

4. R2R “ไม่” ควรท าเดี่ยว ชวนผู้เกี่ยวข้องท ากันเป็นทีม

กลุ่มช่างไฟฟ้า รพ.มอ...การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
รปภ. รพ.ศิริราช ....การจัดการควบคุมความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ได้ผลลัพธ์การวิจัย
ได้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยนั้นโดยอัตโนมัติ
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งานวิจัยจากงานประจ า

๑๐ “ไม”่ R2R
5. “ไม่” เคยมีความรู้เรื่องวิจัย ก็เริ่มท า R2R ได้

6. การเริ่มท า R2R “ไม”่ ได้เริ่มจากการท าวิจัย แต่เริ่มจากใจที่พัฒนางานประจ า

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ มักเป็นอุปสรรคขัดขวางการวิจัย
ที่แท้จริงสถิต.ิ..เป็นเครือ่งมือที่ช่วยใหถู้กต้องและแม่นย า

หากเริ่มที่อยากมีผลงานวิจัย...อาจละเลยประเด็นที่ส าคญักว่า....
นั่นคือ ...การแก้ปัญหาในงานประจ า
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งานวิจัยจากงานประจ า

๑๐ “ไม”่ R2R
7. การเริ่มท า R2R “ไม”่ ควรเริ่มด้วยการอบรมระเบียบวิธีวิจัย

8. R2R มักจะ “ไม่” ต้องการทุนวิจัยจ านวนมาก

ควรเริ่มจากประเด็นค าถาม จากปัญหาจากงานประจ า
....ผ่านการวิเคราะห์จากเพื่อนร่วมงาน และการสืบค้นที่เหมาะสม

เป็นงานประจ าที่อยู่ในงานประจ าอยู่แลว้...ทุนไม่ต้องเยอะ
...ของพี่เลีย้ง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการน าเสนอผลงานวิจัย
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งานวิจัยจากงานประจ า

๑๐ “ไม่” R2R
9. ความส าเร็จของ R2R “ไม่” ได้วัดที่จ านวนผลงานวิจัย

10. งานวิจัย R2R “ไม่” ใช่งานวิจัยชั้นสอง

ประเมินผลกระทบในเชิงบวก...ได้แก 1) ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข 
2) การบริการที่ดีขึ้น 3) เกิดความต่อเนื่องในการพฒันา

แม่นย าและเชื่อถือได.้..แต่ไม่ซับซ้อน
....เหมาะกับค าถามวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหน้างาน
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งานในลักษณะอื่น

“ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงาน
ด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ารุง ซ่ึงไม่ใช่ มีลักษณะ
เอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่
เสนอต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและ
ชี้ให้เห็นว่า งานดังกล่าวเป็นประโยชน์และน าไปสู่
การปรับปรุง พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ 
ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือ
มีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น”
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โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง

เชี่ยวชาญพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการพิเศษ

ช านาญการ งานวิเคราะห์ / สังเคราะห์
ค้นหาสาเหตุของปัญหา

คู่มอืปฏบิัติงาน

นวัตกรรมระดับหน่วยงาน
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
เผยแพร่ระดับชาติ

นวัตกรรมระดับองค์กร
เผยแพร่ระดับชาติ
บริการวิชาการ

นวัตกรรมระดับประเทศ
เผยแพร่ระดับนานาชาติ

บริการวิชาการ
เป็นที่ยอดรับในสาขาน้ัน
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ขอบคุณทุกท่านครับ

ดร.จรงค์ศักด์ิ พุมนวน
kpjarong@gmail.com
Jarongsak.pu@kmitl.ac.th
081-493-6910
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


