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ปรดีา ยงัสขุสถาพร



การท านวตักรรมนั้นไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั

• สามารถท าใหเ้ป็นกระบวนการทีไ่หลลืน่ในองคก์ร 

• เป็นสิง่หลอ่เลี้ยงวฒันธรรมขององคก์ร



คุณ

นวตักรรม

Solution

แตกยอด

หลอมรวม

อารมณ์ + พลงังาน ที่จะ

ขยายการคน้ควา้เพือ่มอง

หาโซลูชัน่ใหม่ๆ

ทดสอบดว้ยเหตผุล 

จนกว่าจะไดท้างเลอืกที่ดี

ที่สดุ (best fit)



วธิีท านวตักรรม

วิจยัและพฒันา ทดสอบแนวคดิ ออกตลาดท าตน้แบบ

   



วธิีท านวตักรรม

วิจยัและพฒันา ทดสอบแนวคดิ ดีเอน็เอขององคก์ร
(Brand Personality)

ท าตน้แบบ

จงปรบัตวัเขา้หาลูกคา้เสมอ



องคก์ร คอื อะไร

• คอื พนัธะสญัญาต่อผลประโยชน์ของผูม้ีสว่นไดเ้สยี

• คอื การการนัตตี่อประสทิธิภาพ ระดบัหน่ึง

• คอื การแสดงออกถงึช่ือเสยีง

• คอื ความน่าเช่ือถอืต่อลกูคา้

• คอื ความวางใจ และความเสีย่งที่นอ้ยลง

• คอื สิง่ที่สะทอ้นธรรมชาตขิองตวัเอง

• คอื การจบัมือกบัลูกคา้



ประโยชน์ตอบสนอง

เชิงอารมณ์

ประโยชน์ตอบสนอง

เชิงการใชง้าน

สนิคา้
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นวตักรรมที่จะ

ประสบความส าเรจ็

มาจาก “ไฟ” ของคนใน

องคก์ร

ความไม่กลวัที่จะ

ลม้เหลว

สนิคา้/บรกิารที่โฟกสั

ลูกคา้อย่างมาก

มีกระบวนการปฏบิตัิ + 

จดัการที่ฉลาด



เงือ่นไขของ “คนท านวตักรรม”

• มีความสามารถที่จะเรยีนรูแ้ละสอบทาน

• มีความตัง้ใจที่จะท างาน “นอกเวลา” อย่างยาวนาน

• มีความสามารถที่จะกา้วขา้มอปุสรรค และเรื่อง “ปฏเิสธ”

• มีความสามารถในการรบัฟัง และเขา้ใจขอ้จ ากดัของ

องคก์รและตวัเอง

• มีความอตุสาหะและน ้าอดน ้าทน เม่ือเจอเรื่องยากๆ



กฏ 3 ขอ้ของนวตักรรม

• กฎขอ้ที่ 1 นวตักรรมตอ้งสรา้งสรรค์

• กฎขอ้ที่ 2 นวตักรรมตอ้งเกดิประโยชน์

• กฎขอ้ที่ 3 ไม่มีนวตักรรมที่ดีที่สดุ



การสรา้งสรรคก์บัประโยชนเ์ป็นเรื่องเดียวกนัหรอืไม่? 

• ค าตอบคือ เรื่องทีส่รา้งสรรคบ์างเรื่อง อาจไมไ่ดน้ ามาซึง่

ประโยชนท์ีจ่ะขยายผลออกไปได ้

• ท าแลว้คิดออกมาแลว้ ท าใหผู้ส้รา้งสรรคม์คีวามสุข แต่

เมือ่ไม่อาจสรา้งผลในวงกวา้งได ้ก็ไม่ใช่นวตักรรม



ค าถามคือ แลว้เวลาใดที่เหมาะสม

กบัการท านวตักรรม???



ควรนวตักรรมท ากี่คร ัง้?

• ท าบ่อยแค่ไหน?

• ท าถี่ขนาดไหน?

• ท าใหญ่หรอืท าเลก็?







นวตักรรม (Innovation):

สิง่ใหม่ที่เกดิจาก

การใชค้วามรูแ้ละความคิดสรา้งสรรค์

ที่มีประโยชนต์่อเศรษฐกจิและสงัคม





สรุปงา่ยที่สดุ นวตักรรมประกอบดว้ย

เทคโนโลยี

คน เงนิ

ระบบ

หวัใจ?



ศตัรูของนวตักรรม
1. หนา้บาง

2. ยึดติด

3. ใชแ้ต่ตรรกะ

4. ท าซ ้าๆ เดิมๆ

5. เสพตดิค าตอบ

6. จรงิจงัเกนิไป

7. หวงัแต่ประสบการณ์

8. ไม่ใช่เรื่องของกู

9. หลบแรงเสยีด

10. ไม่มีเวลา



ธุรกจิ

(ตอ้งอยู่รอด)

ลูกคา้

(ความตอ้งการ)

เทคโนโลยี

(เป็นไปได)้

การคดิเชิง

ออกแบบ 

(Design Thinking)

นวตักรรมที่ตอบสนองเชิงอารมณ์

(emotional innovation)

-แบรนด์

-ความสมัพนัธ ์

-การตลาด

นวตักรรมที่ตอบสนองประสบการณ์

(experience innovation)

นวตักรรมเชิงประโยชน์ใชส้อย

(functional innovation)
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ภาคผนวก

การท านวตักรรมแบบเปิด (Open Innovation)



Invention
R & D

Basic 
Research

Applied 
Research

Develop-
ment

Design/
Engi-

neering

Prototype/
Pilot Project

Commer-
cialization

สวทช. สกว. วช. มหาวทิยาลยั หน่วยวจิยั ฯ

Innovation



ใช้เงิน สร้างความรู้
การวิจยั :

เปลี่ยนความรู้ เงินทอง

นวตักรรม :



Innovation Competencies

Managing

CommercializingCreating



INNOVATION CYCLE

CONCEPTS/

FUNDAMENTAL

FEASIBILITY/

DEVELOPMENT

PILOTING/

DEMONSTRATIONS
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The Virtuous Circle

Increased 
Investment in 

R&D

Fundamental 
Technology 

Breakthroughs

New Products 

and Features

Increased Sales 
and Profits 
via Existing 

Business Model



The Closed Paradigm for Managing Industrial R&D

The 
Market

Research Development/
Engineering

Internal R&D         New Products/Process

Boundary of the Firm

Research 
Projects



Current 
Market

New
Market

Internal and External R&D         New Products/Process

The Open Innovation Paradigm

Research Development/
Engineering



Early Market Mainstream Market

Innovator Early 
Adopter

Early 
Majority

Late 
Adopter

Laggards

Type of Market

Nature Propensity to 
Innovate

Propensity to Imitate

Risk 
Preference

Risk Neutral Risk Averse

Pace Revolutionary Evolutionary

Pattern Discontinuity Continuity

Focus Creative Destruction Productivity Improvement

Enthusiastic Visionaries Pragmatics Conservatives SkepticsProfile

Behavioral Determinants...

Nature of Entrepreneurs



Innovator

Early 
Adopter

Early 
Majority

Late 
Adopter

Laggards

IRR Line

Return

Risk

Mature

Growth

Introduction
Business 

Angel

Venture 
Capital

Fixed
Debt

Behavioral determinants...

Different Types of Business Support



ลกัษณะของโครงการนวตักรรม

• มเีทคโนโลยใีหม่ ทีน่ าไปใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้

• มกีารพฒันาต่อยอด จากผลงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์สทิธบิตัร และ

เทคโนโลยทีีม่อียู่เดมิ

• มกีารพฒันาโครงการจากการระดมความคิดร่วมกนักบักลุม่อตุสาหกรรม

• สามารถยกระดบัหรอืสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัขององคก์ร

• มคีวามเป็นไปไดด้า้นเทคโนโลยี ธุรกจิ และการตลาด



ประเภทของโครงการ “นวตักรรม”

นวตักรรมเดี่ยว
นวตักรรมเชิง

ยทุธศาสตร์

องคค์วามรู ้และ ผลงานวจิยั



ปญัหาและอปุสรรคของการท านวตักรรม

• โครงการวจิยัและนวตักรรมมคีวามเสี่ยงสูง 

• ขาดข ัน้ตอนการพฒันาผลติภณัฑต์น้แบบ

• การวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้

• ขาดทกัษะในการบรหิารจดัการนวตักรรม



Failures



นวตักรรม =
ศาสตร ์+ ศิลป์



นวตักรรม...มิติใหม่ของ

• การลงทนุในธุรกจิบนฐานความรู ้

• การบรหิารจดัการงานความรูสู่้การผลติ

• การสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บังานวจิยั สิง่ประดษิฐแ์ละสทิธิบตัร

• การสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมอดุมปญัญาสู่การพฒันา

ประเทศอย่างย ัง่ยนื



นวตักรรม:
การกา้วกระโดด

เพือ่สรา้งโอกาสการแขง่ขนั

สู่การเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง

ใหอ้ยู่รอดอย่างเท่าเทยีม

ม ีความสุข อย่าง ย ัง่ยนื


