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Innovation - a new method, idea, product, etc. oxford

นวตักรรม - ส่ิงที่ท าขึน้ใหม่หรือแปลกจากเดมิ ราชบัณฑิต





ความเข้าใจผดิเกีย่วกบั “นวตักรรม”

”ส่ิงประดิษฐ์” คือ นวตักรรม



ความเข้าใจผดิเกีย่วกบั “นวตักรรม”

การค้นพบโดยบังเอญิ ภาวะวกิฤตคู่ค้า/เครือข่าย

กฎและระเบียบที่เปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป

จุดเร่ิมต้นของนวตักรรมเกดิจาก ”การวจิัยและพฒันา”



ความเข้าใจผดิเกีย่วกบั “นวตักรรม”

นวตักรรมต้องใช้ ”เทคโนโลยทีีท่นัสมัย”



ความเข้าใจผดิเกีย่วกบั “นวตักรรม”

นวตักรรมต้องไม่ ”ลอกเลยีนแบบ”



จุดเร่ิมต้นของ “นวตักรรม”

•ผลิตภณัฑ ์(Product)
•บริการ (Service)
•กระบวนการ (Process)

ส่ิงใหม่
Something New

ตลาด
Market

มุมมองทัว่ไป
General Perception

จากความคิดสร้างสรรค์
Departure from Creativity

จากส่ิงประดิษฐ์
Departure from Invention

หลอมรวม
(intersection) การสร้างคุณค่า

Value Creation

• เชิงสงัคม
(Social)
• เชิงเศรษฐกิจ 

(Economic)

ส่ิงประดษิฐ์
Invention+
ความรู้
Insight

• คุณค่าใหม่ (New Value)
•จากการผสมผสานของส่ิงท่ีมี

(Combination of existing 
things)

แนวคดิใหม่
Idea

ประยุกต์ใช้จริง
Implementation



องค์ประกอบส าคญัของ “นวตักรรม”

ความรู้
Knowledge

ความคิดสร้างสรรค์
Creativity

คุณค่า
Value

Knowledge Design
Thinking

Business Model
Canvas



ประเภทของ “นวตักรรม”

นวตักรรมผลติภณัฑ์ นวตักรรมกระบวนการ

นวตักรรมบริการ นวตักรรมทางรูปแบบธุรกจิ
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ระดบัของ “นวตักรรม”



“นวตักรรม” กบั “ความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี”
การปฏิวตัิ

อุตสาหกรรม 1.0
1784

การปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม 2.0

1870

การปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม 3.0

1969

การปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม 4.0

Today

เคร่ืองยนตก์ลไก, พลงังานไอ
น ้ า, เคร่ืองทอ

การผลิตสินคา้จ านวนมาก, สาย
การประกอบ, พลงังานไฟฟ้า

เคร่ืองจกัรอตัโนมติั, 
คอมพิวเตอร์และอิเลก็ทรอนิกส์

ระบบไซเบอร์-
กายภาพ (CPS), 
อินเทอร์เน็ตของ
สรรพส่ิง (IoT)

1500s 1800s 1900s 2000s 2020s

วฏัจกัรเศรษฐกจิในสังคมตลาดเสรี
(KONDRATIEV Waves)

พลงังานน ้ า,
ส่ิงทอ, เหลก็

ไอน ้ า, ราง,
เหลก็กลา้

ปิโตรเคมิคลั,
อิเลก็ทรอนิกส์,
การบิน

ไฟฟ้า, 
เคมี, 
เคร่ืองยนต์
สนัดาป
ภายใน

เครือข่ายดิจิตอล, ซอฟตแ์วร์,
ส่ือใหม่
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คล่ืนลูกท่ี 

1
คล่ืนลูกท่ี 2 คล่ืนลูกท่ี 3 คล่ืนลูกท่ี 4 คล่ืนลูกท่ี 

5



จักรวรรดิการค้าการค้าขาย อตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการผลติ ห่วงโซ่มูลค่าโลก Tech Startups

เหรียญ และ เงิน การน าทาง การเดินเรือ พลงังานน ้า พลงังานไอน ้า สายการประกอบ พลงังานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองจกัร
อตัโนมติั

ดิจิทลั & IoTs

การค้าต่างประเทศ/
ทางสายไหม

บริษทัอนิเดยีตะวนัออกของบริเตน/
บริษทัอนิเดยีตะวนัออกของ
เนเธอร์แลนด์

ธุรกจิครอบครัว/ การเงนิ/
แบรนด์ดิง้ / ตลาดทุน

สมาคม/ บริษทัที่ประกอบธุรกจิ
หลายประเภท/ห่วงโซอุปทาน

OEM/ โลจิสติกส์ระดบัโลก/
Trade & Supply Chains Finance 

ธุรกจิแพลตฟอร์ม/ ธุรกจิ
เงนิร่วมลงทุน (VC)

การปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม 1.0

1784

การปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม 2.0

1870

การปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม 3.0

1969

การปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม 4.0

Today

เคร่ืองยนตก์ลไก, พลงังานไอน ้า, 
เคร่ืองทอ

การผลิตสินคา้จ านวนมาก, สายการ
ประกอบ, พลงังานไฟฟ้า

เคร่ืองจกัรอตัโนมติั, คอมพิวเตอร์และ
อิเลก็ทรอนิกส์

ระบบไซเบอร์-กายภาพ 
(CPS), อินเทอร์เน็ตของสรรพ
ส่ิง (IoT)

1500s 1800s 1900s 2000s 2020s

“นวตักรรม” กบั “ความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี”





ตัวอย่างของการพฒันา “นวตักรรม”

เคาน์เตอร์ตรวจคนเขา้เมือง เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน ความแออดัของสถานพยาบาล

ปัญหาโลกแตก – Wicked Problems

เราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยแนวคดิเดมิๆ ทีส่ร้างปัญหา
We cannot solve the problems we have created, with the same thinking we used in creating them.

A. Einstein



ตัวอย่างของการพฒันา “นวตักรรม”

ความคดิ
แบบเดมิ

ความคดิ
ทีแ่ตกต่าง
จากเดมิ

science and

technology

creative



การพฒันา “นวตักรรม” เป็นเร่ืองของ “กรอบความคดิ”

การก าหนดปัญหา

การค้นหาไอเดยี

การพฒันาแนวคดิ

แตกต่าง

จดักลุ่ม

หลอมรวม



การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ทีม่า: ดดัแปลงจาก Evans and Campbell (2016) Practical Design Thinking – Understand Your Audience

ท าความเข้าใจผ่าน
ประสบการณ์
ผู้ใช้งาน

 สังเกต
 มีส่วนร่วม
 ดูและฟัง

สังเคราะห์ประเด็น/
โจทย์จากมุมมอง
ผู้ใช้งาน

 ผู้ใช้
 ความต้องการ
 ดุลยพนิิจ

ค้นหาไอเดียใหม่ๆ
และหลากหลายจาก
ทีเ่ป็นอยู่

 การสร้างสรรค์
 ประสานก าลงั
 ประเมิน

ท าต้นแบบ (อย่าง
ง่าย) 
เพ่ือประสบการณ์
จริง

 ลงมือท า
 บทภาพ

ทดสอบเพ่ือขอรับ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้งาน

 น าเสนอ
 สร้าง
ประสบการณ์

เข้าใจ ระบุ ระดมความคดิ ต้นแบบ ทดสอบ

แนวทาง
แก้ปัญหา

Design Thinking Process











การพฒันาโดยไม่ค านึงถึงสังคมน ามาซ่ึงปัญหา
ทีก่ระทบต่อคุณภาพชีวติ



สัดส่วนเร่ืองร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษ ปี พ.ศ. 2560
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



สัดส่วนเร่ืองร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษ ปี พ.ศ. 2560
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



การใช้อ านาจได้ผลน้อยลงทุกที
(Power is less and less effective)

สังคมเข้มแขง็เป็นปัจจัยต่อการพฒันาประเทศ
ทีม่ีคุณภาพชีวติทียื่นยาว
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“ไม่ใช่แค่ให้ปลา ไม่ใช่แค่ให้เบ็ด 
แต่ต้องขุดคลองสร้างสระน า้

ให้ปลามาอาศัย เพ่ือให้คนเลีย้งชีพได้ต่อไป
อกีหลายรุ่น”

ดร.เทต็สึ นะกะมุระ



ที่มา: NESTA (2010) The Open Book of Social Innovation

1. Prompts, inspirations, diagnoses
มองหาถงึความต้องการ แรงบันดาลใจ และท าความเข้าใจ
สาเหตุ 

2. Proposal and ideas
หาแนวคดิใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา/พฒันานวตักรรม

3. Prototyping and pilots
ทดลองและทดสอบแนวคดิใหม่ๆ 

4. Sustaining
ปรับปรุงแนวคดิ พร้อมหาโมเดลการด าเนินงานที่ยัง่ยืน

5. Scaling and diffusion
การสร้างการเตบิโตและการขยายผล

6. Systemic change
น าไปสู่การสร้างความเปลีย่นแปลงเชิงระบบ

กระบวนการพฒันา “นวตักรรมเพ่ือสังคม” อย่างเป็นระบบ



Social Entrepreneur
ผู้ประกอบการธุรกจินวตักรรม





ธุรกจินวตักรรมเพ่ือสังคม คืออะไร?

Business Social Impact



Business



Social Impact

ทฤษฏกีารเปลีย่นแปลง (Theory of Change)
การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder analysis)
ห่วงโซ่ผลลพัธ์ (Impact Value chain)

Social Impact Assessment
(SIA)



การประเมนิผลลพัธ์ทางสังคม
https://social.nia.or.th/service/socialimpact/





กรณีตัวอย่าง “นวตักรรมเพ่ือสังคม”
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กรณีตัวอย่าง “นวตักรรมเพ่ือสังคม”



กรณีตัวอย่าง “นวตักรรมเพ่ือสังคม”



กรณีตัวอย่าง “นวตักรรมเพ่ือสังคม”



กรณีตัวอย่าง “นวตักรรมเพ่ือสังคม”



กรณีตัวอย่าง “นวตักรรมเพ่ือสังคม”



กรณีตัวอย่าง “นวตักรรมเพ่ือสังคม”
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