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nnovation
I n n o v a r eIนวัตกรรม

“สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสังคม”

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) อ้างใน สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553)



มิติส าคัญของนวัตกรรม

สิ่งใหม่ที่พัฒนาขึ้น 
อาจเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ 

หรือ กระบวนการ

ความใหม่ (newness)

“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะ
มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการ
ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม”

ความหมาย

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
หรือสร้างความส าเร็จเชิง
พาณิขย์ อาจเป็นตัวเงิน

โดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงิน
โดยตรงก็ได้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
(Economic Benefits)

เกิดจากความรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์เป็น

ฐานการพัฒนา ไม่ใช่การ
ลอกเลียน หรือท าซ้ า

ความรู้/ความคิดสร้างสรรค์ 
(Knowledge and 
creativity Idea)

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553) หน้า 54



จ าแนกตาม
เป้าหมายของนวัตกรรม

ประเภทนวัตกรรม

จ าแนกตาม
ระดับการเปลี่ยนแปลง

จ าแนกตาม
ขอบเขตของผลกระทบ

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product Innovation)

2. นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation)

1. นวัตกรรมฉียบพลัน (radical Innovation)

2. นวัตกรรมค่อยเป็นไป (incremental innovation)

1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (technological Innovation)
2. นวัตกรรมทางการบริหาร (administrative innovation)

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553) หน้า 54-56



Incremental Innovation

Process

ประเภทนวัตกรรม

Minor changes or 
enhancements to exist 

technologies

Mazzarol, T. & Reboud, S. (2017) p.19-25. 

Synthetic Innovation
Ability to  combine existing 

ideas or technologies in 
creative ways 

Discontinuous Innovation
Radical new ideas that 
provide breakthrough 

technologies and advance 
industries to new levels

Product



Totally new product, 
service or process 

Invention

ลักษณะของนวัตกรรม

New use of existing 
product, service or 

process

Extension

Creative replication 
of existing concept

Duplication
Combination of 

existing concepts into 
new use

Synthesis

Kuratko & Hodgetts (2004) อ้างใน Mazzarol, T. & Reboud, S. (2017) p.22. 



ที่มาของนวัตกรรม

Unexpected occurrences

Incongruities

Process needs

Industry and market changes

Demographic changes

Changes in perception

New knowledge

Drucker (1985) อ้างใน Mazzarol, T. & Reboud, S. (2017) p.24-25.
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Action oriented; actively 

searching for new ideas 

and opportunities

Managers/Leaders

- simple and easily understood

- customer focused

- end-user accept

- trialled, tested, reviewed

Innovations should be

Needs to be planned and follow 

a milestone schedule

Innovation Development

- Should start small with 

planned incremental growth

- Should be learned from 

failure

Development

- Fulfill the niche in the market 

- Aim to dominate this niche

New idea

Successful new ideas and 

encourages others to do 

the same

Rewards

ข้อควรค านึง

No substitute for 

sheer hard work

Drucker (1985) อ้างใน Mazzarol, T. & Reboud, S. (2017) p.20.



nnovation
In Anti-CorruptionIนวัตกรรม

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน



มุมมองที่แตกต่าง 

การออกแบบนโยบาย และ

วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่าง



กรณีศึกษา Rodney King



01

02

03 มมุมองต่อปัญหา 
การคอร์รัปชั่น

ปัญหาระหว่างตัวการและตัวแทน
(Principal-Agent Problem)

ปัญหาการมีส่วนร่วมของสังคม
(Collective-Action Problem)

ปัญหาการพัฒนาการ
(Developmental Problem)

Schwertheim (2017)



มมุมองต่อปัญหา 
การคอร์รัปชั่น



Principal

01 ปัญหาระหว่างตัวการและตัวแทน
(Principal-Agent Problem)

Agent

Political Leaders Bureaucrats

The Public Politicians / bureaucrats

Schwertheim (2017)



No one can trust that 

others will not do the 

same.

The tragedy of the 

commons

02 ปัญหาการมีส่วนร่วมของสังคม
(Collective-Action Problem)

Schwertheim (2017)

Common goal: non-

exclusive & non-rival good 

if attained.

All individuals will benefit 

from equality

Free-riders

Common goal: not fully 

realized and inaction

Emphasizes: inclusive 

community engagement

Buliding trust / integrity



Collective action solution?

Demonetization in India



Corruptions as an ‘informal 

institution’

Informal institutions: 

structures, norms or socially 

shared ‘written rules’ –

outside of official channels

03 ปัญหาการพัฒนาการ
(Developmental Problem)

Schwertheim (2017)

Focuses on political 

settlements, and 

acknowledges the 

stabilizing role of 

corruption in a society

Economic & institutional 

development –

strengthening institutions, 

increasing predictability 

and formalizing the 

“informal institutions of 

corruption.



Information and communication technology innovations for 

transparency, accountability, and anti-corruption

Technologies change the flow of information: 

- between governments and citizens

- between different actors within governments

- between different actors within civil society

Seek to address corruption by:

a) automating processes and restricting discretion of officials

b) emphasizing on the concept of transparency 

a) Upward transparency 

ICT & Anti-corruption

b) Downward transparency 

Davies, T. & Fumega, S. (2014)



Types of ICT Innovation for Anti-Corruption

Service Automation

Moving Services Online

Online Corruption Reporting

Online RTI requests
(Right to Information)

Transparency Portals

Open Data Portals

Citizen Reporting Channels

Upward 

transparency 
Downward 

transparency 

Davies, T. & Fumega, S. (2014)



23

Functions

Privacy
Deals with the right to be left alone or to be withdrawn from public view

Autonomy

Emotional
Release

Self –
Evaluation

Protected
CommunicationPrivacy

Government Information Awareness

To empower citizens by providing a single, 

comprehensive, easy-to-use repository of information 

on individuals, organizations, corporations related to 

the government.

To allow citizens to submit intelligent about 

government related issues, while maintaining 

their anonymity.

To allow members of the government a chance to 

participate in the process

GAP:   between    citizen’s ability    to    monitor government 

and     government ability    to    monitor citizens



CHANGE



OPTIONS

Do nothing and 

be replaced 
Adaptive approach:

adapt change to 

survive

Disruptive approach:
create change to 

stay ahead

Credit: Asian University Network – Quality Assurance



Change Management

CHANGE

a movement from the 
current state through a 
transition state to a 
(un)desired state

PAIN

COMFORT

PLEASURE



PRIME MINISTER LEE HSIEN LOONG'S SPEECH AT NATIONAL DAY RALLY 2005, ON 21 AUGUST 2005, 8.00 PM,

AT NUS UNIVERSITY CULTURAL CENTRE

What will Singapore be like 40 years from now? 

I can’t tell you. Nobody can. But I can tell you it 

must be a totally different Singapore because if it 

is the same Singapore as it is today, we’re dead. 

We will be irrelevant, marginalized, the world will 

be different. You may want to be the same, but 

you can’t be the same. Therefore, we have to

remake Singapore -- our economy, our education 

system, our mindsets, our city.



Restraining

forces

Restraining

forces

Restraining

forces

Driving
forces

Driving

forces

Driving

forces

Desired

conditions

Current
conditions

Before Change After Change

Lewin’s force field analysis model



Creating an 
Urgency for 

Change

Customer-
Driven 
Change

Reducing the 
Restraining Forces

Refreezing the 
Desired 

Conditions

Stress Management

Coercion

Negotiation

Communication

Training

Employee 
Involvement
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