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ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์
Consult, Trainer, Innovative Coach

- โค้ชด้านนวัตกรรม / งานส่งเสริมนวัตกรรม / การสร้างสรรค์นวัตกรรม

- ส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์และ Creative Brick

- การผลิตสินค้าใหม่ (Product Planning & Development)

- ทักษะส าคัญของการเป็นนวัตกร

- การสนับสนุนกระบวนการด าเนินงาน TQA

- ผืนผ้าใบแห่งธุรกิจ (Business Model Canvas) 

- Design Thinking

- Value Proposition

- User Experienced Design / User Interface Design

- Appreciative Inquiry





นวตักรรม ???

มีความเข้าใจเรื่อง “นวตักรรม” 
และไดแ้นวทางการพฒันาแนวคดิ
สรา้งสรรค์

Part 01

Part 02

Part 03

แนวทางการท า
Workshop

#EasyInnovation from Thing-New-Value Model

Creative Thinking … เรือ่งนีฝึ้กฝนได ้

Spark Up Creative Thinking Card





????
????





“Everything we hea r
is an opinion, not a  fact.

Everything we see
is a  perspective, not the truth”

By Marcus Aurelius





บนัไดแหง่การอนมุาน (Ladder of Inference)

Source: Shadows of the Neandertha l : เงาแห่งยุคหินSource: Shadows of the Neandertha l : เงาแห่งยุคหิน



ลากเสน้ตรง 4 เสน้

ใหผ้า่นทัง้ 9 จดุ

???



ลากเสน้ตรง 4 เสน้
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การคิดนอกกรอบ - การคิดสร้างสรรค์

HUMAN
CHANGE

SYSTEM
CHANGE

ORGANIZATION
CHANGE



CREATIVITY

ความคดิแงบ่วก
(Positive 
Thinking)

ความคดิ / การ
กระท าทีไ่มท่ า

รา้ยใคร
(Constructive 

Thinking)

การคดิ
สรา้งสรรคส์ ิง่

ใหม่
(Creative 
Thinking)



CREATIVITY

การขยายขอบเขตความคดิออกไปจากกรอบ
ความคดิเดมิทีม่อียู ่(คดินอกกรอบ) สูค่วามคดิ
ใหม่ๆ ทีไ่มเ่คยมมีากอ่น เพือ่คน้หาค าตอบทีด่ี

ทีส่ดุใหก้บัปัญหาทีเ่กดิขึน้



แสวงหาข้อบกพร่อง

(Mess Finding)

รวบรวมข้อมูล

(Data Finding)

มองปัญหาทุกด้าน

(Problem Finding)

แสวงหาความคิดที่
หลากหลาย

(Idea Finding)

หาค าตอบที่รอบด้าน

(Solution Finding)

หาข้อสรุปที่เหมาะสม

(Acceptance Finding)

ความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์



องคป์ระกอบทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรค์

ความสามารถ
ทางสติปัญญา

ความรู้

ทัศนคติและ
บุคลิกลักษณะ รูปแบบการคิด

แรงจูงใจ

สภาพแวดล้อม



สิ่งที่หยุดยั้งความคดิสร้างสรรค์

อคติ ยิ่งอายุมาก ยิ่งมีอคติมาก

ยึดติดกับภาระหน้าที่มากเกินไป 

หมดหวังที่จะเรียนรู้ 

ปิดกั้นตนเอง





VDO : Creativity



How to improve to creativity





ปัญหา

ถา้เจอ “ปัญหา” แลว้ไม่
เรยีกวา่”ปัญหา” จะ

เรยีกวา่ ??????????????????







Opportunity 
Recognition

Development

INNOVATION

Idea Eva luation

Idea Generation

กระบวนการทางนวัตกรรม ( Innovation Process)

Creativity

Commercia liza tion



3 Specia l Skill for Innovation

INNOVATION
นวตักรรม

ฟัง / 
ท าความเข้าใจ

Need /
Unmet Need

พูด / ถาม
Information /
Knowledge

ลงมือท า Prototyping



#EasyInnovation

by V.Luangboriboon



ThingProduct
Process

Service Design

Technology

Business Model

Management



Thingผลิตภัณฑ์
กระบวนการ

การบริการ การออกแบบ

เทคโนโลยี

รูปแบบธุรกิจ

การบริหารจัดการ



New 

http://haensch-qe.ru/assets/files/BS%207000-1-2008.pdf

BS 7000 : 

2008



New 

http://haensch-qe.ru/assets/files/BS%207000-1-2008.pdf

BS 7000 : 

2008



Value

VALUE TO 

THE 

CUSTOMER

Revenue Gain

Emotional

Contribution

Cost

Reduction



Value

คุณค่า

ที่มีต่อ

ลูกค้า

เพิ่มผลประโยชน์

คุณค่าที่เกิดขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร





#EasyInnovation by V.Luangboriboon



#EasyInnovation by V.Luangboriboon



ตัวอย่างแนวคิดนวัตกรรม
ค าถาม นักบินอวกาศประสบปัญหาไม่สามารถบันทึกข้อมูลการด าเนินงานใน
กระสวยอวกาศได้

คุณ
Team-A
ทุ่มงบมากกว่า 300 
ล้านเหรียญ US 

Team-B
ใช้ของเดิมที่มีอยู่มาใช้กับ

สภาพแวดล้อมใหม่



ค าถาม เมืองเซินเจิ้น มีแนวคิดในเรื่อง Green City และประสบปัญหาไม่สามารถ
ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ / เสาไฟฟ้าได้ 

คุณ

http://twistedsifter.com/2012/08/examples-of-cell-phone-tower-disguises/

ตัวอย่างแนวคิดนวัตกรรม



เมื่อมองย้อนงานวัตกรรม

• เลอืก Thing 1 อยา่ง
• อธบิายความเป็น
นวตักรรมผา่น Thing-
New-Value Model



ตัวอย่างแนวคิดนวัตกรรมแบบ Simple & Practica l
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ตัวอย่างแนวคิดนวัตกรรมแบบ Simple & Practica l



“นวตักรรม” ไมจ่ าเป็นตอ้งหรหูรา
แต ่“สรา้งคณุคา่” ไดท้นัที

Simple & Practical



#ออกจากโลกที่คุ้นเคย



#ออกจากโลกที่คุ้นเคย

ณ โรงพยาบาลเดก็แห่งหน่ึงในประเทศอังกฤษ
การผ่าตัดหัวใจของเดก็น้อยอายุ 3 ขวบ
เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ... ยังคงด าเนินไป



#ออกจากโลกที่คุ้นเคย

ชีวติของ "ลูกน้อย" ที่ไม่รู้ว่าจะ "เป็น" หรือ "ตาย"
แขวนไว้อยู่กับการท างานร่วมกันของ
"คนไม่ก่ีสิบคน" ภายในห้องสนธยาที่เรียกว่า

"ห้องผ่าตัด"



#ออกจากโลกที่คุ้นเคย

ระหว่างนัน้ ก็มี "เสียงส่ังการ" จากคุณหมอหลายคน
เสียงขานรับของพยาบาลที่ "อือ้องึ" 
ที่แสดงความตระหนกในการท างาน ที่เดมิพันคือ

"ชีวติ" 
ของคนไข้ 



#ออกจากโลกที่คุ้นเคย

"การแข่งรถฟอร์มูล่าวัน" หลังจากวิ่งวนกว่าสิบรอบ
รถแข่งของทีมเฟอร์ราร่ีกเ็คล่ือนตัวเข้าสู่ "พติสต๊อป" 
บริเวณขอบสนามแคบ ๆ ความยาวไม่เกินสิบเมตร 

มีทีมงานกว่าสิบชีวติ 
ยืนรออย่างใจจดใจจ่อ 
พร้อมเคร่ืองมือครบครัน



#ออกจากโลกที่คุ้นเคย

"ฟืด ฟาด ช้ง เช้ง เรดี ้โก“ ถอดล้อ ใส่ล้อ ขันน็อต
เตมิลม เตมิน า้มัน เชด็กระจก ทุกอย่างเกิดขึน้ ใช้
เวลาไม่เกิน 5 วนิาที และที่ส าคัญ ไม่มีการคุยกัน
ระหว่างทีมงานแม้แต่น้อย



#ออกจากโลกที่คุ้นเคย

การรู้หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน
เพื่อลดการส่ือสาร

เป็นหัวใจของการท างานที่แข่งกับเวลา 



#ออกจากโลกที่คุ้นเคย

เร่ืองนี ้สอนให้รู้ว่า
การออกจากโลกที่ คุ้นเคย การมองโลกใบเดมิ

ด้วยมุมกล้องที่ต่างไป อาจช่วยให้เราเหน็ค าตอบที่ ซ่่อนอยู่



เป็นไปได้ทาง
ธุรกจิ

เป็นไปได้
ทางเทคนิค

ผู้ใช้ถูกใจ

DESIGN THINKING

ประสบการณ์
นวัตกรรม



DESIGN THINKING

•คดิแบบ T-Shape

•กางแขนออกไปเพือ่จะ
เขา้ใจคนอืน่ๆ มากขึน้ 
เรยีนรูม้มุคดิของเพือ่น

รว่มงานในแผนกอืน่บา้ง

http://www.tcdc.or.th/articles



ระบบการคดิใน DESIGN THINKING

http://www.tcdc.or.th/articles



Spark Up Creative Thinking Card

Designed by Veerinyaorn Luangboriboon, PhD.







E-Mail : Easyinnovation.aui@gmail.com
Line@ : @easyinnovation

mailto:Easyinnovation.aui@gmail.com

