


โครงการการเสริมสร้างนวัตกรรม
ภายใน กรมสรรพสามิต 

เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร 
ทีม่ีขีดสมรรถนะสูง 



อาจารยญ์าณวธิ นราแยม้ (พทัยา) 

• คณะผู้ให้ค าปรึกษา ศูนย์ให้ค าปรึกษา
ทางธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• วิทยากรกระบวนการ สภาเกษตรกร
แห่งชาติ (ระดับจังหวัด) 

• คณะกรรมการ ยกร่างหลักสูตร คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 

• ที่ปรึกษาด้านการตลาด คณะดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

YANNAVIT 
เดอะวัน แค้มป ์ฝึกอบรม 
the1camp_training 



• Marketing Management  Sripatum University 
• Human Resource Management  Thammasat University 
• Human Capital Management      Kasetsart University 

การศกึษา 



อาจารย์พิเศษ 



การศึกษารูปแบบและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามแนว

พระราชด าริทฤษฎีใหม่ 







ทฤษฎีน  าเต็มแก้ว 

“น  าสีแดง” กับ “ความทุ่มเท” 

แนวคิดการสร้างภาพแทน  
(Representation) 

Ref : เอกรัฐ เลาหทัยวาณิชย์ 
หลักสูตรสื่อศิลป์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ทฤษฎกีารเรยีนรู ้(Learning Theory) 
• คนทีเ่ป็นเด็ก หรอื ผูใ้หญ ่จะเรยีนรูอ้ยา่งไร? 

– ถา้พวกเขาตอ้งการ และอยากรู ้
– โดยการเชือ่มโยงการเรยีนรูเ้ขา้กบั
ประสบการณ์ 

– โดยการฝึกฝนสิง่ทีไ่ดร้บัการส ัง่สอนมา 
– ดว้ยความชว่ยเหลอื และค าชีแ้นะของผูอ้ ืน่ 
– ในสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่ป็นแบบแผน และ
ปราศจากการคกุคาม บบีค ัน้ 
 





หนุ่มนักธุรกิจ “แจ๊ค หม่า” ก้าวสู่
มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของประเทศจีน 

• แจ๊ค หม่า เกิดที่เมืองหางโจว เขาสนใจ
ที่จะศึกษาภาษาอังกฤษมากกว่าสิ่งใด 
ช่วงเริ่มต้นอาชีพเขาจึงเป็นครูสอน
ภาษาอังกฤษ และได้รับเงินเดือนเพียง 
500 บาท  

• Vision ของ แจ็ค หม่า เริ่มต้นจากการ
ที่เขาไปเยี่ยมเพื่อนทีป่ระเทศ USA. 
และเขาลองให้เพ่ือนค้นหาสินค้าเป็น
ภาษาจีน ปรากฏว่า “ไม่พบผลการ
ค้นหานั น” ท าให้เขาได้ค้นพบช่องว่าง
ทางธุรกิจที่มหาศาล  



• ปี 2012 ได้มีธุรกรรมซื อขายผ่าน Alibaba รวมทั งสิ น 1 ล้านล้านหยวน 
(ประมาณ 5 ล้านล้านบาท) โดย แจ็ค หม่าน าบริษัท Alibaba เข้าไปจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และท าสถิติ IPO. ที่ระดมเงินได้สูงสุดในประวัติการณ์
ของตลาดหุ้นสหรัฐ ในวันแรกที่ซื อขายมูลค่าบริษัท Alibaba พุ่งสูงถึงกว่า 200 
พันล้านเหรียญ (6 ล้านล้านบาท) 





• เป็นความสัมพันธ์กันของความรู้ที่ใช้ในการผลิตความรู้ใหม่ ๆ 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นความรู้ที่สร้างผลการ
ด าเนินงานภายในองค์กรให้ดีขึ้นได้ ความสส าคัญของสิ่งเหล่านีใ้น
การสร้างความส าเร็จ และการอยู่รอดขององค์กร จึงเป็นสิ่งที่ได้รับ
การยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิจัยด้าน องค์กร และส่งผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของงานศึกษา และทฤษฎนีวัตกรรม 
(Gopalakrishnan and Damanpour, 1997) 

Innovation 



นวัตกรรม เป็น
กระบวนการของการ
พัฒนาความคิดใหม ่

ความคิด การปฏิบัติ หรือ 
สิ่งของที่เป็นสิ่งใหม่ส าหรับ
บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆที่
น าไปใช้ 
 

นวัตกรรม เป็นเรื่องของการน า
ความคิดไปใช้ในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ได้
สิ่งใหม่หรือกระบวนการใหม ่
 

การสร้างผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือกระบวนการ
ที่เป็นของใหม่ 



ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดงานสัมมนาเรื่อง “ระบบการประเมินผลการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศ: สรุปข้อเสนอเพื่อการน าไปปฏิบัติจริง” 



ประเทศไทยใช้งบประมาณลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังคงน้อยอยู่ คิดเป็น
ประมาณร้อยละไม่ถึง 0.5 ต่อจีดีพีของประเทศ 

ประสิทธิภาพ Research and Development 
(R&D) ของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 47 
ประเทศทั่วโลกแล้ว ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก  

นักวิจัยต่อประชากร 1 ล้านคนของไทยก็ยังถือ
ว่าน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดย
ล่าสุด ในปี 2552 มีนักวิจัย 589 คนต่อ
ประชากร 1 ล้านคน 

Ref : “ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์”  
รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 





Ref : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

"นวัตกรรม" เป็นผลรวมขององค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการคือ 
  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
 ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  



วิธีการคิดแบบอัจฉริยะของโทมัส อัลวา เอดิสัน (จากหนังสือ 
“อัจฉริยะพลิกโลก” ซึ่งแปลจาก “Edison on Innovation” ) 



Business Innovation 
Strategy Innovation 

People 
Innovation 

Process Innovation 

Product/Service 
Innovation 

Marketing 
Innovation 





ประเภทรางวัล : นวัตกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 



ประเภทรางวัล : นวัตกรรมการให้บริการ
ประชาชนและหน่วยงานภายนอก 



ประเภทรางวัล : นวัตกรรมการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 



ประเภทรางวัล : นวัตกรรมการต่อยอด
ผลงานที่เคยได้รับรางวัล 



ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 



แนวคิด หลักการ การวิเคราะหแ์ละ 
การประยุกต์ใช้ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

• วัตถุประสงค์ส าคัญของทฤษฎีห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) โดย ไมเคิล อี 
พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) นั้นคือการมองหาและการสร้างโอกาสใน
การแข่งขันด้วยการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต ่
ต้นน้ ากลางน้ าถึงปลายน้ า  



ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 



Ref : การสร้างคุณค่าให้กับผลผลิต ผ่านกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมอื่นๆ 
โครงการเกษตรปลอดภัย จังหวัดอ่างทอง 



กรณีศึกษา 
การใช้แนวคิด ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 



ผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างด้านล่าง ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตและ
น าเสนอต่อผู้บริโภคตามหลักการสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดหลักคือ  
ห่วงโซมู่ลค่า (Value Chain) 
 



ผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างด้านล่าง ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตและ
น าเสนอต่อผู้บริโภคตามหลักการสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดหลักคือ  
ห่วงโซมู่ลค่า (Value Chain) 
 



ผลิตภัณฑ์จากตัวอย่างด้านล่าง ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตและ
น าเสนอต่อผู้บริโภคตามหลักการสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดหลักคือ  
ห่วงโซมู่ลค่า (Value Chain) 
 















งานที่ท าอยู่ สิ่งที่ท าบ่อย/ถนัด ชอบท า 

น  ามะนาว 

น  ามันร าข้าว 

กาแฟด า 

ชอบซ่อมเครื่องยนต์ 

รู้วิธีการวิธี เฉาะ 
มะพร้าว  

เนื อมะพร้าวส่งออก 

ชอบเดินทาง 

ตอนกิ่ง 

ถนอมอาหารเก่ง ชาใบหม่อน 

ปลูกต้นไม้ 











Live like a Champion. 
Live like a David Beckham 
…Thank you Captain. 



บนโลกใบนี  มีนักฟุตบอลไม่กี่คนที่เราจะ
สามารถยกย่อง ทักษะด้านใดด้านหนึ่งให้เขาได้ 
เมื่อพูดถึง “Beckham” เราอาจนึกถึง

ช่วงวัยรุ่นที่เขายิงไกลครึ่งสนาม ... แต่หากพูด
ถึงความสม่ าเสมอ ... เราจะนึกถึง ฟรีคิก หรือ 

การเปิดบอล ที่แม่นดุจจับวาง ... 
... ทุกอย่างไม่ไดเ้กิดขึ นเพราะ “พรสวรรค์” 
ทุกอย่างเกิดขึ นการจาก “ฝึกซ้อม” 
ไม่มีอะไรที่ได้มา โดยไม่พยายาม ... 
... นั่นคือ วิธีเล่นฟุตบอลของ  

“David Beckham” ... 







20 ปี ? ? 60 ปี 

วิธีการ? 

ต้องการ
อะไร? 

วิธีการ? 

ต้องการ
อะไร? 

Deadline  




