
Innovative OrganizationInnovative Organization



หัวขอการอบรม
• เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)
• ยุทธศาสตรนวัตกรรมของประเทศไทย
• นวัตกรรมกับการพัฒนาองคกร
• ความหมายของ “นวัตกรรม”
• ประเภทของนวัตกรรม

Innovation AgendaAgenda

• ประเภทของนวัตกรรม
• องคประกอบที่สาํคัญของการพัฒนานวัตกรรม
• กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
• ตัวอยางขององคกรนวัตกรรม



ในชวงป ค.ศ. 2010 United 
Nation ไดนําเสนอมุมมอง 
แนวคิดในการสรางรายไดและ
สรางงานซึ่ง UN เรียกแนวคิดนี้
วา “Creative Economy” หรือ 
"เศรษฐกิจสรางสรรค"  ซึ่ง
หมายถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการใชองคความรู 

Innovation Creative EconomyCreative Economy

ที่มา : วิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. 2570 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแหงชาติ  10 กรกฎาคม 2552

บนพื้นฐานของการใชองคความรู 
การศึกษา การสรางสรรคผลงาน 
และการใชทรัพยสินทางปญญา 
ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรูของ
สังคม และเทคโนโลย/ีนวัตกรรม
สมัยใหม ซ่ึงประเทศไทยก็ได
กําหนดเปนทางเลอืกในการการ
พัฒนาประเทศ



Innovation National Innovation StrategyNational Innovation Strategy

Source : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ



Innovation Innovation and Organization Development (TQA)Innovation and Organization Development (TQA)



Innovation Innovation and Organization Development (SEPA)Innovation and Organization Development (SEPA)



สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 
ไ ด ใ ห ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํ า ว า 
"นวัตกรรม" วาคือ 

การผลิต การเรียนรู  และการใช

คุณลักษณะของนวัตกรรมภายในองคกร
1.  นวัตกรรม จะเปนผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือขั้นตอน ที่ ““จับตองจับตอง

ใชไดใชได”” ภายในองคกร สําหรับ “ความคิดใหม” อาจเปนเพียงจุดเริ่มตน
ของนวัตกรรม แตไมอาจเรียกวาเปนนวัตกรรมได

2. นวัตกรรม จะตองมีความใหมในระดับกลุม ฝาย หรือองคกร ในขณะที่
บางครั้งอาจจะไมจําเปนตองใหมในระดับบุคคลที่สรางนวัตกรรมนั้นๆ

3.  นวัตกรรม ตองมาจาก ““ความตั้งใจความตั้งใจ”” ที่ตองการใหเกิดขึ้น มากกวาจะ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

4.  นวัตกรรม จะตองไมใชไมใชการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนประจําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนประจํา เชน การ

Innovation Definition of InnovationDefinition of Innovation

การผลิต การเรียนรู  และการใช
ประโยชนจากความคิดใหม เพื่อให
เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงการกําเนิดผลิตภัณฑ การ
บริการ กระบวนการผลิตใหม การ
ปรับปรุงเทคโนโลยี การแพรกระจาย
เทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีให
เปนประโยชนและเกิดผลพวงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

4.  นวัตกรรม จะตองไมใชไมใชการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนประจําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนประจํา เชน การ
รับสมัครพนักงานใหม

5.  นวัตกรรม จะตองมีเปาหมายเพื่อสรางผลกําไร มีเปาหมายเพื่อสรางผลกําไร [[ผลผลิตผลผลิต//ผลลัพธผลลัพธ//
ผลกระทบผลกระทบ] ] ใหแกองคกรใหแกองคกร หรือกอเกิดประโยชนใหแกสังคมในวงกวาง 
ทั้งนี้นวัตกรรมจะไมรวมไมรวมถึงการทําลายลาง วินาศกรรรม หรือการกอการ
ราย นวัตกรรม จะตองสงผลกระทบที่ดีจะตองสงผลกระทบที่ดีตอสาธารณะ การเปลี่ยนแปลง
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ ไม เกิดผลตอบุคคลอื่น หรือไม เกิดการ
ประยุกตใชภายในองคกร จะไมถือวาเปนนวัตกรรม

Source : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ



องคกรควรจะมีการพัฒนาตอยอดองคความรูเพื่อเกิดเปนนวัตกรรมในการ
บริหารและการปฏบิัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยนวัตกรรมที่เกิด
ขึ้นมานั้นจะทําใหองคกรสามารถเดินไปสูเปาหมายที่ตองการไดอยางดี

Innovation Definition of InnovationDefinition of Innovation

ที่มา : เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร.



จําแนกตาม
เปาหมาย

จําแนกตาม
ระดับของการ
เปลี่ยนแปลง

จําแนกตาม
ขอบเขตของ
ผลกระทบ

การจําแนกประเภทของนวัตกรรมสามารถจําแนกไดหลากหลายลักษณะประกอบดวย

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

Innovation Types of InnovationTypes of Innovation

Source :วารสารบริหารธุรกิจ ปที ่3 ฉบับท่ี 128 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

ซึ่งแบงออกไดเปน 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product 

Innovation) 
2. นวัตกรรมการบริการ (Service 

Innovation)
3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process 

Innovation)

ซึ่งแบงออกไดเปน 
1.นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน 
(Radical Innovation) 
2.นวัตกรรมในลักษณะคอยเปนคอย
ไป (Incremental Innovation)

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

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

อยางไรก็ดีในการจําแนกประเภทนวัตกรรมนั้นบางครั้งกม็ีการแบงนวัตกรรมตามเปาหมายในประเภท
แรกออกเปนสามประเภทโดยมี นวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เพิ่มขึ้นมาดวย 



การสนับสนุน
จากผูบริหาร

มีเครื่องมอืรองรับ

การพัฒนานวัตกรรม

กําหนดเปาหมาย

/วัตถุประสงค

ใหชัดเจน

องคประกอบสําคัญใน
การพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมเปนเรื่องที่
ละเอียดออนในองคกร ซึ่งตอง
อาศัยการขับเคลื่อนอยาง
เหมาะสมและตอเนื่อง ดังนั้น
การสนับสนุนและมีสวนรวม
จากทุกระดับจึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง นอกจากนั้นจะตองมี
องคประกอบอืน่ๆ ที่เอื้อตอการ

Innovation Factors for Innovation DevelopmentFactors for Innovation Development

ทุกคนมีสวนรวมใน

การพัฒนานวัตกรรม

ใหรางวัลในการ

พัฒนานวัตกรรม

ติดตามความคืบหนา

และประเมินผล

การนําไปใช

องคประกอบสําคัญใน
การพัฒนานวัตกรรม

องคประกอบอืน่ๆ ที่เอื้อตอการ
พัฒนานวัตกรรมใหเกิดขึ้นและ
ดํารงอยูอยางถาวรดวย



รากฐานสําคัญของการพัฒนา
นวัตกรรมนัน้คือ องคความรู 
(Knowledge) บคุลากร 
(People) ที่มีทักษะหรือ
ความสามารถในการประยุกตใช
ความรู ตลอดจนกระบวนการ
(Process) ที่ชวยสงเสริมการ
นําความรู/นวัตกรรมไปใชใน

Innovation Innovation ComponentsInnovation Components

ที่มา : Goldfire Community of Innovation

นําความรู/นวัตกรรมไปใชใน
กระบวนการทํางานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรตามพันธ
กิจ โดยมุงเนนการมีสวนรวม
จากบุคลากรในองคกร
(Collaboration)



Information (สารสนเทศ)

Knowledge
(ความรู)

Wisdom
(ปญญา)

คนที่ใหความสนใจในเรื่องของ
ขอมูลจะเก็บรวบรวม
ขอเท็จจริงมาอยางมี
วัตถุประสงคเพื่อทีจ่ะประมวล
ขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ 
ซึ่งเมื่อมีสารสนเทศมากขึ้น เมื่อ
นําเอาสารสนเทศเหลานั้นมา
เปรียบเทียบกันหรอืเชื่อมโยงกับ

Innovation Basic Foundation for Innovation DevelopmentBasic Foundation for Innovation Development

ที่มา : Knowledge Pyramid, Hideo Yamasaki

Facts (ขอเท็จจริง)

Data (ขอมูล)

Information (สารสนเทศ)
เปรียบเทียบกันหรอืเชื่อมโยงกับ
สารสนเทศอืน่ก็จะไดเปนความรู
ที่เพิ่มขึ้น และหากสามารถ
นําเอาความรูไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนไดก็จะเกิดเปน
ปญญาได ทัง้นีป้ญญาก็คือ
ความรูที่ผานกระบวนการ
กลั่นกรองอยางละเอียดจนเกิด
เปนความเขาใจอยางถองแท
และถาวร



ในป ค.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ไดตีพิมพ
หนงัสือชื่อวา “The Knowledge-Creating Company : How 
Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation” ซึ่ง
ทั้งสองคนไดนําเสนอรูปแบบของการจัดการความรูที่เรียกวา SECI Model 

Innovation Knowledge Management and InnovationKnowledge Management and Innovation

ที่มา : SECI Model | Nonaka & Takeuchi



กระบวนการจัดการความรูมีอยู 7 ขั้นตอนหลัก คือ
1. การบงชี้ถึงความรูที่จะเปนประโยชนแกองคการรวมทั้งระบุถึงผูที่มี

ความรูที่จะเปนประโยชนตอองคกร
2. การสรางองคความรูหรือแสวงหาองคความรูมาบันทึกเปนความรู

บันทึก (Explicit Knowledge) สามารถเรียนรูตอไปได
3. การเรียงลําดับและจัดหมวดหมูของความรูใหเปนระบบสามารถเขาถึง

ไดงายและสามารถอางอิงได
4. การประมวลองคความรูใหสามารถเขาใจไดในรูปแบบทีเ่ปนมาตรฐาน ประมวลและกลั่นกรอง

เรียงลําดับและจัดหมวดหมู
Organization

สรางและแสวงหา
Creation & Acquisition

บงช้ี
Identification

Innovation Knowledge Management ProcessKnowledge Management Process

4. การประมวลองคความรูใหสามารถเขาใจไดในรูปแบบทีเ่ปนมาตรฐาน 
ตลอดจนกลั่นกรองความรูใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน

5. การจัดเตรียมระบบการเขาถึงความรูที่เหมาะสมเพื่อใหบุคลากรใน
องคการสามารถเขาถึงความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว และในเวลาที่
ตองการ

6. การจัดใหมีการแบงปนความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูกนัอยางทั่วถึง
7. การเรียนรูที่จะนําเอาความรูที่ไดมาไปใชใหเกิดประโยชนแกองคกร

ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว
การนําความรูไปใชงาน

Utilization & Learning

แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
Sharing

เขาถึงความรู
Access

ประมวลและกลั่นกรอง
Codification & Refining



Innovation Innovation Development ProcessInnovation Development Process

ที่มา : Desai.com



การพัฒนานวัตกรรมจําเปนตองอาศยัการจัดการความรูที่ตอเนื่อง โดยผูทีม่ี
ความรูสามารถรวมกันกําหนดแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
นวัตกรรมที่จะนํามาชวยแกไขปญหาไดอยางเปนผลสัมฤทธิ์

Innovation Innovation Development ProcessInnovation Development Process

การกําหนดหัวขอความรู
และนวัตกรรม

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู

การพัฒนาองคกความรู และ
นวัตกรรมใหม

การนําความรู/
นวัตกรรมไปใชงาน



Innovation Impacts & DriversImpacts & Drivers



การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
นั้นเปนที่ตองการมากยิ่งขึ้นของ
องคกรในอนาคต โดยมี
องคประกอบที่สําคญัคือ
• ตองไดรับการสนับสนุนจาก

ผูบริหาร
• มีการกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงคของการพัฒนา

Innovation Innovation Organization Culture DevelopmentInnovation Organization Culture Development

ที่มา : Hayes Group

วัตถุประสงคของการพัฒนา
นวัตกรรมใหชัดเจน
• มีการพัฒนาเครื่องมือทางการ

บริหารรองรบั
• เนนการมีสวนรวม
• ติดตามความคืบหนาในการ

นําไปใชอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง
• มีการใหรางวัล



Innovation Example of Innovative OrganizationExample of Innovative Organization



Innovative OrganizationInnovative Organization


