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&
นวัตกรรมองคก์าร เหตุผลที่ตอ้งพัฒนานวัตกรรม



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมภาครฐั



นวัตกรรมองคก์าร ประเทศไทย 4.0 - ขับเคลือ่นด้วยนวตักรรม



นวัตกรรมองคก์าร ระบบราชการ 4.0 – Digital Government



นวัตกรรมองคก์าร ประเทศไทย 4.0 – ระบบราชการ 4.0



นวัตกรรมองคก์าร ประเทศไทย 4.0 – ระบบราชการ 4.0



นวัตกรรมองคก์าร ประเทศไทย 4.0 – ระบบราชการ 4.0



นวัตกรรมองคก์าร ประเทศไทย 4.0 – ระบบราชการ 4.0



นวัตกรรมองคก์าร ประเทศไทย 4.0 – ระบบราชการ 4.0



องค์ประกอบของเกณฑแ์บง่ออกเปน็ 
7 หมวดคอื
1. การน าองคก์ร
2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์
3. การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผู้

มีส่วนไดส้ว่นเสยี
4. การวัด การวิเคราะห ์และการจดัการ

ความรู้
5. การมุง่เนน้บุคลากร
6. การมุง่เนน้ระบบปฏบิัติการ
7. ผลลพัธ์

นวัตกรรมองคก์าร เกณฑ์พฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั (เดิม)

ภาครัฐได้ก้าวเข้าสู่เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และใน
หมวด 6 ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการกระบวนการ ทั้งกระบวนการสร้าง
คุณค่า และกระบวนการสนับสนุน โดยเน้นการออกแบบกระบวนการเพื่อ
ตอบสนองข้อก าหนดที่ส าคัญและให้เกิดประสิทธิภาพ มีการก าหนด
มาตรฐานการปฏบิตังิาน มีการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการเพื่อป้องกัน
ความสูญเสียและให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องทั้งภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน



นวัตกรรมองคก์าร เกณฑ์พฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั (เดิม)



เกณฑพ์ฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (Public Sector 
Management Quality Award: PMQA) เป็นเครือ่งมอืทีม่ี
ประสทิธผิลของภาครฐัในการยกระดบัการบรหิารจดัการใหเ้ขา้สู่
มาตรฐานสากลอันจะเปน็การเพิม่ประสทิธภิาพการแขง่ขนัของ
ประเทศ โดยได้มกีารสง่เสริมใหส้ว่นราชการน าเกณฑไ์ปใช้ในการ
พัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการองคก์รอยา่งตอ่เนื่อง และเมือ่สว่น
ราชการด าเนนิการครบทัง้ 6 หมวดแลว้ โดยจัดใหม้กีารตรวจรบัรอง
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (Certified 
Fundamental Level) ก่อนที่จะเขา้สูก่ารด าเนินการเกีย่วกบัรางวลั
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ในปี พ.ศ.2555 และประเทศไทย
ได้เริม่น าเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการมาใชเ้ปน็ครัง้แรกกับ
ภาคเอกชนและไดม้กีารมอบรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ(Thailand 
Quality Award) ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยท่านรอง
นายกรฐัมนตร ี(นายวษิณ ุเครืองาม) ในสมยันั้น

นวัตกรรมองคก์าร เกณฑ์พฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั (เดิม)



นวัตกรรมองคก์าร เกณฑ์พฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั (ใหม่) : PMQA 4.0



นวัตกรรมองคก์าร หมวด 3 การให้ความส าคญักบัผูร้บับริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี



นวัตกรรมองคก์าร หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้



นวัตกรรมองคก์าร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏบิตักิาร



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดของการออกแบบระบบงาน – Design Thinking

Design Thinking คือ กระบวนการคดิเชงิออกแบบส าหรบัพัฒนานวัตกรรมทีผ่สมผสานการคดิสร้างสรรค ์
(Creative thinking) และการคดิเชงิธุรกจิ (Business thinking) เพื่อพัฒนาสิง่ใหม่ๆ และนวัตกรรมอยา่งมรีะบบ 
โดยมีหลกัส าคัญ คือการเขา้ใจความตอ้งการและปญัหาของกลุม่เปา้หมายหรือลกูคา้ (Human-Centered) อย่าง
แท้จริง แล้วการระดมความคดิเพื่อคน้หาทางแกไ้ข และการเรียนรูแ้ละลงมอืท าเพือ่สร้างคณุคา่และนวัตกรรม



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดของการออกแบบระบบงาน – Design Thinking



Innovative Services Design Thinking



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดของการออกแบบระบบงาน – Design Thinking



นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพทม์าจาก innovare ในภาษาลาตนิ แปลว่า ท าสิ่ง
ใหม่ขึ้นมา ซึ่งสอดคลอ้งกบัความหมายของค าวา่ นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดมิมาจากภาษา
บาลี คือ นว + อตต + กรรม กล่าวคอื นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า  ตัวเองและกรรม  
แปลว่า การกระท า  เมื่อน าค า นว มาสนธ ิกับอัตต จึงเป็น  นวัตต  และเมื่อรวมค า 
นวัตต  มาสมาส กับกรรม จึงเป็นค าว่า นวัตกรรม  แปลตามรากศพัทเ์ดมิวา่ การ
กระท าทีใ่หม่ของตนเอง หรือการกระท าของตนเองใหม่ นอกจากนีอ้งคก์รดา้น
นวัตกรรมและนกัวชิาการหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของค าว่า นวัตกรรม ดังนี้ 
ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิให้ความหมายวา่ นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ทีเ่กดิจากการใช้
ความรู้และความคดิสร้างสรรคท์ีม่ีประโยชนต์อ่เศรษฐกจิและสงัคม

นวัตกรรมภาครฐั หมายถงึ แนวคิด วิธี และรปูแบบใหม่ๆ  ในการ
จัดการองค์กร (organization development) การด าเนินงาน (work 
process) และการใหบ้รกิาร (service delivery) อันเปน็ผลมาจากการ
สร้าง พัฒนา เพิ่มพนู ต่อยอด หรือประยกุต์ใชอ้งคค์วามรู้ และแนว
ปฏิบัติตา่ง ๆ ซึ่งจะสง่ผลใหเ้กดิการพฒันาประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
และคณุภาพของการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานภาครฐั

นวัตกรรมองคก์าร ความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” และ “นวัตกรรมของรัฐ”



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

องค์กรควรจะมกีารพัฒนาตอ่ยอดองคค์วามรู้เพือ่เกดิเปน็นวัตกรรมในการ
บริหารและการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ โดยนวัตกรรมทีเ่กดิขึน้มา
นั้นจะท าให้องค์กรสามารถเดนิไปสูเ่ปา้หมายทีต่อ้งการไดอ้ยา่งดี

นวัตกรรมองคก์าร ความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” และ “นวัตกรรมของรัฐ”



นวัตกรรมภาครฐั สามารถจ าแนกไดเ้ปน็ 6 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เป็นการปรบัปรงุหรือการ

สร้างบริการใหม่
2. นวัตกรรมการสง่มอบการบรกิาร (Service  Delivery Innovation)

เป็นการสง่มอบบริการในรปูแบบใหม่
3. นวัตกรรมการบริหาร/องคก์าร (Administrative or Organizational 

Innovation) เป็นการสร้างระบบหรอืกระบวนการบริหารใหม่
4. นวัตกรรมทางความคดิ (Conceptual Innovation) เป็นการสร้าง

แนวความคดิใหม่
5. นวัตกรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation) เป็นการออกแบบนโยบาย

หรือมาตราการใหม่
6. นวัตกรรมเชงิระบบ (Systemic Innovation) เป็นการวางระบบใหมใ่น

การท างาน

นวัตกรรมองคก์าร ประเภทของนวัตกรรมภาครฐั”



ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
ได้ให้ความหมายของค าวา่ "นวัตกรรม" 
ว่าคือ 

การผลิต  การ เรียนรู้  และการใช้
ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้
เกิดผลดีทาง เศรษฐกิจและสั งคม 
รวมถึงการก า เนิดผลิตภัณฑ์  การ
บริการ กระบวนการผลิตใหม่ การ
ปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจาย
เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

คุณลักษณะของนวัตกรรมภายในองค์กร
1. นวัตกรรม จะเปน็ผลติภณัฑ์ กระบวนการ หรือขั้นตอน ที่ “จับต้องใช้ได้”

ภายในองค์กร ส าหรับ “ความคิดใหม่” อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ
นวัตกรรม แต่ไม่อาจเรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้

2. นวัตกรรม จะต้องมีความใหม่ในระดับกลุ่ม ฝ่าย หรือองค์กร ในขณะที่
บางครั้งอาจจะไม่จ าเป็นต้องใหม่ในระดับบุคคลที่สร้างนวัตกรรมนั้นๆ

3. นวัตกรรม ต้องมาจาก “ความตั้งใจ” ที่ต้องการให้เกิดขึ้น มากกว่าจะ
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

4. นวัตกรรม จะต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น การรับ
สมัครพนักงานใหม่

5. นวัตกรรม จะต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลก าไร [ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ] ให้แกอ่งค์กร หรือก่อเกิดประโยชน์ให้แก่สังคมในวงกว้าง ทั้งนี้
นวัตกรรมจะไม่รวมถึงการท าลายล้าง วินาศกรรรม หรือการก่อการร้าย 
นวัตกรรม จะต้องส่งผลกระทบที่ดีต่อสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่เกิดผลต่อบุคคลอื่น หรือไม่เกิดการประยุกต์ใช้
ภายในองค์กร จะไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม

Source : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นวัตกรรมองคก์าร คุณลักษณะของนวัตกรรมในองคก์ร



ที่มา : Goldfire Community of Innovation

รากฐานส าคัญของการพฒันา
นวัตกรรมนัน้คือ องค์ความรู ้
(Knowledge) บุคลากร 
(People) ที่มีทักษะหรือ
ความสามารถในการประยกุต์ใช้
ความรู้ ตลอดจนกระบวนการ
(Process) ที่ช่วยสง่เสริมการน า
ความรู้/นวตักรรมไปใชใ้น
กระบวนการท างานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์รตามพันธกจิ 
โดยมุ่งเน้นการมสีว่นรว่มจาก
บุคลากรในองคก์ร
(Collaboration)

นวัตกรรมองคก์าร องค์กประกอบส าคญัของการพฒันานวัตกรรมภาครัฐ



คนที่ให้ความสนใจในเรื่องของ
ข้อมูลจะเกบ็รวบรวมขอ้เท็จจรงิ
มาอย่างมวีัตถปุระสงคเ์พื่อที่จะ
ประมวลขอ้มูลให้กลายเปน็
สารสนเทศ ซึ่งเมือ่มีสารสนเทศ
มากขึ้น เมื่อน าเอาสารสนเทศ
เหล่านัน้มาเปรียบเทยีบกนัหรอื
เชื่อมโยงกบัสารสนเทศอื่นกจ็ะได้
เป็นความรู้ทีเ่พิม่ขึ้น และหาก
สามารถน าเอาความรู้ไป
ประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ด้ก็
จะเกิดเปน็ปญัญาได ้ทั้งนี้ปัญญา
ก็คือความรู้ทีผ่า่นกระบวนการ
กลั่นกรองอยา่งละเอยีดจนเกดิ
เป็นความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทแ้ละ
ถาวร

นวัตกรรมองคก์าร องค์กประกอบส าคญัของการพฒันานวัตกรรมภาครัฐ - ความรู้

ที่มา : Knowledge Pyramid, Hideo Yamasaki

Facts (ข้อเท็จจรงิ)

Data (ข้อมลู)

Information (สารสนเทศ)

Knowledge
(ความรู้)

Wisdom
(ปัญญา)



ที่มา : SECI Model | Nonaka & Takeuchi

ในปี ค.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ได้ตีพิมพ์หนังสอื
ชื่อว่า “The Knowledge-Creating Company : How Japanese 
Companies Create the Dynamics of Innovation” ซึ่งทั้งสองคนได้
น าเสนอรปูแบบของการจัดการความรูท้ีเ่รียกว่า SECI Model 

นวัตกรรมองคก์าร SECI Model



การพัฒนานวัตกรรมจ าเปน็ตอ้งอาศยัการจัดการความรู้ทีต่อ่เนือ่ง โดยผู้ทีม่คีวามรูส้ามารถร่วมกนัก าหนดแนว
ทางการแกไ้ขปญัหาและพัฒนานวัตกรรมทีจ่ะน ามาชว่ยแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเปน็ผลสมัฤทธิ์

ก าหนดปญัหาหรือความ
ท้าทาย และช่วยกันหา

แนวทางการแกไ้ข

สร้างไอเดยีใหม่ๆ  
รวบรวมไอเดยีใหม่ๆ

ควบรวมไอเดียเขา้ดว้ยกนั
เพื่อให้ไดเ้ปน็นวตักรรม

น านวัตกรรมไปใชง้าน
จนเกิดเปน็ผล

นวัตกรรมองคก์าร กระบวนการพัฒนานวัตกรรม



Potential
Innovation

ไอเดยีทีย่งัไมไ่ดส้ร้างผลตอบแทนกลับมา
ก็เปน็เพียง “Potential Innovation” 
(นวัตกรรมที่นา่จะมีโอกาสส าเรจ็) ซึ่ง
อาจจะมี Potential Innovations เพียง
ไม่กี่ตวัที่จะประสบความส าเรจ็ แต่ก็ไม่
ถือว่าตวัที่ไมป่ระสบความส าเร็จนัน้เปน็
ความล้มเหลวแตจ่รงิๆแลว้คอืการเรียนรู้

นวัตกรรมองคก์าร Invention vs Innovation



นวัตกรรมองคก์าร Value Proposition Canvas

Value Propositions Canvas คือเครือ่งมือทีช่ว่ยให้ธรุกจิสามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ได้ตรงตาม
ความต้องการลูกคา้หรอืสามารถส่งมอบคณุคา่ของสินคา้และบรกิารให้แก่ลูกคา้ได้ โดยพิจารณา
จากสิง่ที่ลูกคา้ต้องด าเนนิการในการรบับรกิาร (Customer Jobs) ประกอบกบัสิ่งที่ลกูคา้มีความ
พอใจ (Customer Gains) และสิ่งที่ลูกคา้ยงัไม่พอใจ (Customer Pains)



นวัตกรรมองคก์าร ประเทศไทย 4.0 – ระบบราชการ 4.0



นวัตกรรมองคก์าร เทคโนโลยดีิจิทลัในการพฒันาระบบราชการ 4.0



นวัตกรรมองคก์าร Digital Process Redesign

Source : Cogniznt (2014)

การออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานในปจัจบุนั จะต้องค านงึถงึเรือ่งของเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแนวคดิใหม่ๆที่เกีย่วข้องกับการบรหิารจดัการและความสามารถของเทคโนโลยีจะ
เป็นปจัจยัหลักในการก าหนดรปูแบบของกระบวนการท างาน



นวัตกรรมองคก์าร ความหมายของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)

กระบวนการทางธรุกจิทีด่ีจะต้องสอดรับกับเปา้หมายและทิศทาง
ของธุรกจิทีต่ัง้ไว ้โดยสามารถท าให้กจิกรรมทางธุรกจิทัง้หมด
สามารถด าเนินไปได้อยา่งมปีระสทิธิภาพและราบรืน่

ทั้งนี้เนือ่งจากกระบวนการทางธุรกจินั้นไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัองคก์ร
เดียว แต่เกี่ยวขอ้งกับหลายหลายหน่วยงานทัง้ภายในองคก์รเอง
และหน่วยงานตา่งองคก์ร ดังนั้นจึงเปน็ไปได้ว่าในการด าเนินการ
ตามกระบวนการทางธรุกจิหากมหีนว่ยงานใดทีด่ าเนนิการอยา่งไม่
มีประสทิธภิาพแลว้กอ็าจจะท าให้ทัง้กระบวนการทางธุรกิจขาด
ประสิทธิภาพไปดว้ย

ดังนั้นจึงจ าเปน็ที่จะตอ้งมีการจัดการกระบวนการทางธรุกจิ 
(Business Process Management) อย่างเหมาะสมจึงจะท าให้
เกิดเปน็ผลส าเรจ็ในการด าเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื



ความหมายของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)

กระบวนการทางธรุกจิ (Business 
Process) หมายถึง ขั้นตอนของการ
ด าเนินการทางธรุกจิซึง่ร้อยเรยีงเชือ่มโยงกนั
เพื่อตอบสนองวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย
ทางธุรกิจ

กระบวนการทางธรุกจิประกอบด้วยกจิกรรม
การท างาน (Working Activities) ต่างๆซึง่
อาจจะเริ่มตัง้แตผู่้คา้ทางธรุกจิไปจนถงึ
ลูกค้า

การบริหารจัดการกระบวนการทางธรุกจิให้
มีประสทิธภิาพกจ็ะท าใหอ้งคก์รสามารถ
บรรลเุปา้หมายทางธรุกจิ (Business 
Goals) ได้ตามวัตถปุระสงค ์(Business 
Objectives) อย่างดี

นวัตกรรมองคก์าร



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องกระบวนการทางธรุกจิ

ที่มา : “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” (1985).

แนวคิดที่ส าคัญของศาสตราจารย์ Micheal E. Porter ได้ระบไุว้วา่กระบวนการท างานสามารถขององคก์รสามารถ
แบ่งออกไดเ้ปน็ กระบวนการหลกั (Primary Activities) และ กระบวนการสนบัสนนุ (Supporting Activities) ซึ่ง
การเชือ่มโยงกันของกระบวนการทัง้สองนีจ้ะกอ่ใหเ้กดิ "คุณคา่” แก่ผู้รับบรกิาร แก่ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี และต่อ
องค์กร จึงเรียกแนวคดินีว้่า “Value Chain”



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – การควบคมุคณุภาพ

ที่มา : Wikipedia

แนวคิดของการปรบัปรุงการท างานที่ไดร้บัการยอมรบัเปน็อยา่งมากคอืเรือ่งของการควบคมุคณุภาพซึง่ 
Dr. Walter A. Shewhart (1920s) นักสถิตชิาวอเมริกนั ได้น าเสนอผลงานทางความคดิในขณะที่ท างานอยูท่ี่ Bell 
Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชือ่ถอืของระบบการส่งสญัญานโทรศพัท ์โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดคน้และ
น าเสนอแนวคดิทางสถติทิีเ่รียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถที่จะควบคมุคณุภาพของการท างาน
ได้ ซึ่งแนวคิดนีไ้ดก้ลายมาเปน็แนวคดิที่ไดร้ับกันในวงกว้างถงึประโยชนท์ี่น ามาใชใ้นการบริหารจัดการเชงิคณุภาพ
ในเวลาต่อมา



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – การควบคมุคณุภาพ

X

700 ml.

650 ml.

750 ml.



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน - PDCA

Edwards W. Deming ได้รับเอาแนวคดิ
การบรหิารจัดการเชงิคณุภาพโดยใชว้ิธีการ
ทางสถติิจาก Shewhart มา แล้วประยกุต์
แนวคิดดังกลา่วจนสามารถท าใหว้งการ
อุตสาหกรรมทัว่โลกยอมรบัในประโยชน์
ของการบริหารจัดการเชงิกระบวนการ
เชิงคณุภาพดว้ยสถติ ิ(Statistical Process
Control Method) โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในช่วงหลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ Deming สามารถท าใหเ้ปน็ทีป่ระจักษแ์กท่ั้งโลกในการปรบัปรุงคณุภาพของ
อุตสาหกรรมในประเทศญีปุ่น่ใหก้ลายเปน็ประเทศทีม่ขีดีความสามารถทางการแขง่ขนัเปน็อันดบัตน้ของโลกได้ใน
เวลาตอ่มา โมเดลทางความคดิทีโ่ดดดังและไดร้บัการยอมรบักนัอยา่งแพรห่ลายที่ทีส่ดุในโลกของการบรหิาร
จัดการกค็ือ Deming Cycle หรือที่รู้จักกนัในชือ่ว่า PDCA Cycle หรือ PDSA 
ที่มุ่งเนน้การพฒันาคณุภาพการท างานดว้ยแนวคดิพื้นฐาน คือ

• Plan (วางแผน)
• Do (ด าเนินการ)
• Check (ตรวจสอบ) หรือ Study (เรียนรู้)
• Act (ปรับปรงุ)



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน - PDCA

ที่มา : Wikipedia

เมื่อมกีารปรบัปรุงกระบวนการท างานใหด้ขีึน้แลว้ ก็จะท าให้กระบวนการก าหนดเปน็มาตรฐานการท างานที่สงูขึน้
ต่อไป (Higher Standard) ซึ่งก็ยงัจะตอ้งมกีารพัฒนาปรบัปรงุตอ่ไปเรื่อยไมม่ทีี่สิน้สดุ



การปรบัปรุงอยา่งตอ่เนือ่งจ าเปน็ตอ้งทราบถงึประเดน็ทีต่อ้งการ
ปรับปรงุและควรจะตอ้งทราบถงึสาเหตปุจัจัยที่ส าคญัทีท่ าใหต้อ้ง
ปรับปรงุ ซึ่งเครือ่งมอืทางการจัดการทีเ่ปน็ทีน่ิยมในการวิเคราะหถ์งึ
เหตุปจัจยัคือ Fishbone Diagram หรือในบางทีก่เ็รียกวา่ Ishikawa 
Diagram เนื่องจากถกูคดิค้นโดย Kaoru Ishikawa ในปีค.ศ. 1968 
ซึ่งได้รบัการยอมรบัและถกูน าไปใชใ้นหลากหลายสาขาของการ
พัฒนาคณุภาพการบริหาร ทั้งนี้เหตปุจัจัยหลกัๆทีใ่ชใ้น Fishbone 
Diagram ของ Ishikawa ประกอบดว้ย

1. People – คน
2. Equipment – เครื่องมือ
3. Material – วัตถุดิบ หรือ สิ่งของที่จ าเปน็
4. Process – กระบวนการท างาน

หลายครั้งที่การวเิคราะหเ์หต ุ(Cause) และผล (Effect) นั้นจะ
ก าหนดเหตปุจัจัยทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามแตล่ะอตุสาหกรรมและ
ธุรกิจที่มา : wikipedia

นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – Fish Bone Diagram



1. People – คน
1. บุคลากรไมเ่พียงพอ
2. บุคลากรไมม่ทีกัษะฝมีอื
3. บุคลากรมคีวามขดัแยง้กนั

2. Equipment – เครื่องมือ
1. อุปกรณเ์ครื่องมอืเกา่/ช ารุด/เสยีหาย
2. อุปกรณเ์ครื่องมอืไมเ่พียงพอ
3. อุปกรณเ์ครื่องมอืไมเ่หมาะกบังาน

3. Material – วัตถุดิบ หรือ สิ่งของที่จ าเปน็
1. วัตถุดบิไมม่ีคณุภาพ
2. วัตถุดบิไมเ่พียงพอ

4. Process – กระบวนการท างาน
1. กระบวนการท างานซ้ าซอ้น
2. กระบวนการท างานมีหลายขัน้ตอนเกนิไป

5. สถานที่
1. พื้นที่จ ากัด/คบัแคบ
2. พื้นที่ไมเ่หมาะสม

นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – Fish Bone Diagram



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – KAIZEN

Value Stream Mapping (ในเมืองไทยเรยีกว่า “สายธารแหง่
คุณค่า”) เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์กระบวนการท างานทีม่ี
ประโยชนต์อ่การปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องเปน็อยา่งมาก VSM นี้เป็น
เครื่องมอืที่เปน็ทีน่ิยมภายใตแ้นวคดิทีเ่รยีกว่า “Lean 
Production” หรือ “Lean Manufacturing” ซึ่ง Toyota ได้
น ามาใช้ใหเ้หน็เปน็ตวัอยา่งทีด่ขีอง Toyota Production System 
(TPS) ซึ่ง Taiichi Ohno และ Sensei Shigeo Shingo ได้ให้
แนวคิดของการปรบัปรุงกระบวนการท างานที่เนน้ที่ความสามารถ
ในการผลติ (Productivity) มากกว่าคณุภาพของสนิคา้ โดยแนวคดิ
นี้ท าให้เห็นว่าถา้สามารถก าจัดหรือลดความสญูเสยีในกระบวนการ
ท างานลงได ้ก็จะน าไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพไดใ้นที่สดุ ทั้งนี้ Ohno
ได้เนน้การปรบัปรุงกระบวนการในลกัษณะทีต่อ่เนื่องทีละเลก็ทีละ
น้อย แต่ด าเนนิการปรบัปรุงอยา่งไม่สิน้สดุ หรือที่เรียกวา่ 
Continuous Improvement หรือ KAIZEN นั่นเอง

ที่มา : “How to do Value Stream Mapping”, Mike Sondalini



แนวคิดการปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องที่ไดร้บัการยอมรบัและเปน็ทีน่ยิมทีส่ดุอกี
แนวคิดหนึง่เปน็ของประเทศญีปุ่น่ ที่เรียกแนวคดินีว้่า ไคเซน (KAIZEN) ซึ่งเปน็
ค าในภาษาญีปุ่น่สองค ามาผสมกนั คือค าว่า ไค 改 ที่แปลว่า “เปลีย่น” และค า
ว่า เซน 善 ที่แปลวา่ “ด”ี เมื่อน ามารวมกัน ไคเซน (改善) แปลว่า “การ
เปลีย่นแปลงที่ดขีึน้” (Change for the Better)

แนวคิดของญีปุ่น่ทีเ่รียกวา่ “ไคเซน” นี้เปน็แนวคิดทีถ่กูน ามาใชใ้นอตุสาหกรรม
อย่างกว้างขวาง จุดมุ่งหมายของไคเซนคอืการปรบัปรุงทลีะเลก็ละนอ้ย 
(Continuous Improvement) เพื่อที่จะก าจัดของเสยี (Waste) ใน
กระบวนการท างานเพื่อใหก้ระบวนการมีความเปน็มาตรฐานมากขึน้ 
(Standardization) อย่างไรกด็แีนวคดินี้สามารถประยกุต์ใชไ้ดก้ว้างกวา่เพยีงแค่
การปรับปรุงกระบวนการผลติเท่านัน้ ไคเซน สามารถทีจ่ะน ามาสรา้งประโยชน์
ให้แก่องคก์รไดอ้ยา่งยัง่ยนืทัง้ในเรื่องของการผลติ การขาย การบริการ โดย ไค
เซน เกี่ยวขอ้งกบัการระบสุาเหตขุองปญัหา การปรบัปรุง และติดตามตรวจสอบ
ผลการปรบัปรุงอยูต่ลอดเวลา และแนวคิดของไคเซนนี้สอดรับกับแนวคดิเรื่อง 
PDCA ของ Edwards Deming อย่างลงตวั

นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – KAIZEN



การปรบัปรุงอยา่งตอ่เนือ่งจ าเปน็ตอ้งอาศยัการท างานเปน็ทมี 
(Teamwork) เป็นอยา่งมาก เนื่องจากการปรบัปรุงนัน้อาจจะ
เกิดขึน้จากหลายกระบวนการซึง่อาจจะสง่ผลกระทบกบัคณะท างาน
ต่างทีมกนั ดังนั้นจึงต้องอาศยัความรว่มมอืจากทกุฝ่ายที่เกีย่วขอ้ง 
ท าให้บุคลากรควรจะตอ้งมบีทบาทดงัตอ่ไปนี้
 ต้องวิเคราะหก์ระบวนการท างานของตวัเองโดยละเอยีดเพือ่ให้

เห็นถงึจุดบกพร่องหรือโอกาสในการปรบัปรุงการท างาน
 ตัองสื่อสารท าความเขา้ใจและสร้างสมัพันธภาพทีด่กีบัเพื่อน

ร่วมงาน
 ต้องเปดิกว้างทางความคิดทีจ่ะยอมรับการเปลีย่นแปลง/ปรบัปรุง

ตลอดเวลา
 ต้องกลา้ที่จะแสดงความคดิเหน็เชงิบวกทีจ่ะชว่ยปรบัปรงุองคก์ร

ให้ดีขึ้น
 ต้องคอยคดิตามประเมนิผลการท างานอยา่งใกลช้ดิและตอ่เนือ่ง
 ต้องจดบนัทึกการปรบัปรุงอยา่งสม่ าเสมอ
 ต้องถ่ายทอดความรู้ทีไ่ดเ้รียนรู้ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร

นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – KAIZEN



ความสูญเสยีที่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติทัง้ 7 อย่างของ Lean Manufacturing ประกอบดว้ย

1) Transportation Waste – ความสญูเสยีจากการขนสง่
2) Over-Production Waste – ความสูญเสยีทีเ่กดิขึน้จากการผลติมากเกนิความตอ้งการ
3) Excess Motion Waste – ความสญูเสยีจากการเคลือ่นไหวเกนิความจ าเปน็
4) Over-Processing Waste – ความสญูเสยีจากการมกีระบวนการมากจนเกนิจ าเปน็
5) Correction / Rework Waste – ความสูญเสยีทีเ่กิดขึน้จากการทีต่อ้งกลับไปแกไ้ขงาน
6) Excess Inventory Waste - ความสูญเสยีจากการดแูลรักษาสนิคา้คงคลังมากเกนิความต้องการ
7) Waiting – ความสูญเสยีจากการรอคอย

นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – Waste Elimination



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – Waste Elimination



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – Stakeholders Analysis

การวิเคราะหผ์ูม้สีว่นได้สว่นเสยี (Stakeholders Analysis) โดย
ศาสตราจารย ์Edward Freeman (ค.ศ. 1984) เป็นเครือ่งมอื
ทางการจัดการทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปรบัปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง โดยจะ
ท าให้เราทราบถงึกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) ว่าผู้มี
ส่วนไดส้ว่นเสยีกลุ่มใดมีความตอ้งการอะไร และการด าเนนิการของ
องค์กรจะสง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่

ซึ่งถ้าเราทราบถงึความสนใจและอิทธพิลของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
เป็นอยา่งดีกจ็ะท าใหเ้ราสามารถทีจ่ะก าหนดวิธีการบริหารความ
สัมพันธ์ทีด่กีบัผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีในกระบวนการท างานไดอ้ยา่งด ี
ตลอดจนสามารถก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรบัผดิชอบของผูม้ี
ส่วนไดส้ว่นเสยีไดอ้ย่างเหมาะสมตอ่ไป



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างาน – Stakeholders Analysis



นวัตกรรมองคก์าร คู่มือการปฏบิตังิาน

ในการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นั้นมีเนื้อหาเกีย่วกบัการพฒันาการ "จัดการกระบวนการ" 
(Process Management) อยู่ในหมวดที ่6 ของเกณฑ์ PMQA ในหัวข้อยอ่ย PM 5 ซึ่งได้ระบใุหส้ว่นราชการตอ้ง
ก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน โดยจัดท าเปน็ "คู่มือการปฏบิตังิาน” ซึ่งอย่างนอ้ยควรประกอบไปดว้ย Workflow 
ที่แสดงถงึขัน้ตอนกระบวนการท างาน และมาตรฐานคณุภาพงาน ที่เปน็ขอ้ก าหนดในการปฏบิตังิานทัง้เชงิคณุภาพ
และเชิงปริมาณ
ที่มา : คู่มือค าอธบิายตวัชี้วดั การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (หน้า 134)



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดการท า Flow Chart

แนวคิดเกีย่วกบัการเขยีนแผนภาพ Flowchart ของ
กระบวนการปฏบิตังิานนั้นเริม่ตัง้แต่ป ีค.ศ. 1921 โดย Frank 
Gilbreth ที่เป็นสมาชิกของ American Society of 
Mechanical Engineers (ASME) ซึ่งใช้วธิกีารน าเสนอวธิกีาร
เรียงล าดับกิจกรรมการปฏบิตังิานอย่างเปน็ขัน้เปน็ตอนโดยใช้
สัญลกัษณท์ีก่ าหนดไวเ้ปน็มาตรฐาน จนในปัจจบุนัจงึได้
น ามาใช้ในการวเิคาะหก์ระบวนการทางธรุกจิเพือ่ปรบัปรงุใหม้ี
ประสทิธภิาพยิ่งขึน้ ที่เรียกกนัวา่ Business Process Re-
Engineering (BPR) และน าไปสูก่ารควบคมุคุณภาพของ
กระบวนการท างาน



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดการท า Flow Chart

หลักการของ Flowchart ได้รับการยอมรบัมากในการ
น ามาใช้พฒันากระบวนการท างาน และการวางแผนการ
ท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขาการพฒันาซอฟแวร์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลกัษณะทีเ่รียกว่า 
“Algorithm”

สัญลักษณ์ ความหมาย

จุดเริ่มต้น หรือสิ้นสดุงาน

กิจกรรม / การปฏบิตังิาน

ขั้นตอนการตัดสนิใจ

จุดเชื่อมตอ่กจิกรรม



นวัตกรรมองคก์าร

ขั้นตอนการท างาน
เริ่ม
1. รับเรือ่งจากสว่นงานในพื้นที่
2. ตรวจสอบความถกูต้องและครบถว้นของเอกสาร
3. ส่งกลบัสว่นงานในพื้นทีถ่า้เอกสารไมถ่กูต้อง
4. ท าบันทกึ โดยเจ้าหนา้ทีถ่า้เอกสารถกูต้องครบถ้วน
5. ส่งเอกสารให้ผูบ้ริหารลงนาม
6. รับเรื่องกลับมาจากผูบ้ริหาร
จบ

รบัเร ือ่งจาก

พืน้ที่
ตรวจส

อบ

เอกสา

ร
เจา้หนา้ทีท่ า

บนัทกึ

สง่กลั

บ

พืน้ที่สง่เอกสารให ้

ผูบ้รหิารลง

นาม
ผูบ้รหิารลง

นาม

รบัเร ือ่งกลบัจาก

ผูบ้รหิาร

จบ

ไม่ถกูตอ้ง

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้งและ

ครบถว้น

เจา้หนา้ที่

ลงทะเบยีนใน

สมุดทะเบยีน

แนวคิดการท า Flow Chart

เร ิม่



นวัตกรรมองคก์าร แนวคิดการท า Work Flow – SIPOC Model

หน่วยงานในพื้นที่

รับเรือ่งจากพื้นที่

Supplier

Input

Process

Output

Customer

รับเรื่องจากพื้นที่

รบัเร ือ่งจาก
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ร
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ผูบ้รหิารลง

นาม
ผูบ้รหิารลง

นาม

รบัเร ือ่งกลบัจาก

ผูบ้รหิาร

จบ

ไม่ถกูตอ้ง

ไม่

ครบถว้น

ถกูตอ้งและ

ครบถว้น

เจา้หนา้ที่

ลงทะเบยีนใน

สมุดทะเบยีน

เร ิม่



นวัตกรรมองคก์าร การปรบัปรุงกระบวนการ

รับเรือ่งจากพื้นที่

ตรวจสอบ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่ท าบนัทกึ ส่งกลบั
พื้นที่

ส่งเอกสารให้
ผู้บริหารลงนาม

ผู้บริหารลงนาม

รับเรือ่งกลับจากผู้บริหาร

จบ

ไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถว้น

ถูกต้องและครบถ้วน

เจ้าหนา้ที่
ลงทะเบยีนในสมดุ
ทะเบียน

เริ่ม

2 วัน
3 ชม.

ช้ามาก

คน

ขาดประสบการณ์

เครื่องมอื

ไม่มีเครื่องชว่ย

1. ฝึกอบรมการตรวจสอบ
เอกสารให้แกเ่จ้าหน้าที่

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบเอกสาร



นวัตกรรมองคก์าร Automated Work Process

Source : Bots in the back office, KPMG



5 ขั้นตอนในการเปลีย่นจาก Potential Innovation ไปเปน็ innovation จริง
คือการบรหิาร Innovation Portfolio ให้มีความเสีย่งในระดบัทีเ่หมาะสมและ
ท าให้เกดิผลตอบแทนมากทีส่ดุ โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้
1. ระบุปจัจัยส าคญัที่มผีลกระทบตอ่องคก์ร
2. เลือกเฉพาะปจัจัยทีจ่ะเกีย่วขอ้งกับ Innovation Portfolio
3. ให้น้ าหนักกับปจัจัยทีเ่ลอืกมาแลว้และใสใ่จกบัปจัจัยตวันั้น
4. วิเคราะห์ถงึความเสีย่งและผลตอบแทนทีจ่ะไดจ้าก Portfolio เพื่อใหไ้ด้ 

Innovation Portfolio ที่มีความน่าสนใจที่สดุ
5. สร้างโครงการทีจ่ะพัฒนานวัตกรรมทีต่อ้งการ

Innovation
Portfolio

นวัตกรรมองคก์าร Innovation Portfolio
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การออกแบบกระบวนการท างานดว้ย Design Thinking


