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ความหมายและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
หลักการใช้เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ 
เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน 
แหล่งระดมทุนและทดสอบต้นแบบ 
การสร้างข้อเสนอด้านคุณค่าและการสื่อความหมายเพื่อสร้าง
คุณค่า ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจกับผู้บริโภค

เนื้อหาการบรรยาย



ความคิดสร้างสรรค์



ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ทัศนคติใหม่ ๆ ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่



วิธีฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ฝึกคิดเชิงบวก  
(Positive Thinking)

ฝึกคิดย้อนศร  
(ฺBackward Thinking)

ฝึกคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  
(Impossible Thinking)

ฝึกคิดบนหลักของความเป็นจริง 
(Thinking Based Principle)

ฝึกคิดข้ามกล่องความรู้  
(Lateral Thinking )



กระบวนการคิดสร้างสรรค์

1. ขั้นเตรียมการ คือการข้อมูลหรือระบุปัญหา 
!

2. ขั้นความคิดกำลังฟักตัว คือการอยู่ในความสับสนวุ่นวายของข้อมูลที่ได้มา 
!

3. ขั้นความคิดกระจ่างชัด คือขั้นที่ความคิดสับสนได้รับการเรียบเรียงและเชื่อมโยงเข้าด้วย
กัน ทำให้เห็นภาพรวมของความคิด 
!

4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง คือขั้นที่รับความคิดเห็นจากสามขั้นแรกข้างต้น
มาพิสูจน์ว่าจริงหรือถูกต้องหรือไม่



Workshop !!

อย่าพูดคำว่า “ไม่”



หลักการใช้เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ 
เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน



ความท้าทาย ? 
Disruption ? 



ธุรกิจนวัตกรรม ?

ทำยังไง ? หาที่ไหน ?

เทคโนโลยี



ประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีในบริษัท

การขอรับทุน
วิจัย สิทธิพิเศษ
ในการนำเข้า
วัตถุดิบบาง
อย่าง

จดสิทธิบัตร

เช่าสิทธิ์การ
ผลิต ได้รายได้
หรือหาทิศทาง
ตลาดใหม่โดย
ไม่ต้องลงทุน
เพิ่ม

เงินกู้และสิทธิ
ประโยชน์ทาง
ภาษี

การฟ้องร้อง
เมื่อพบการ
ละเมิด



ขัั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

1 2 3 4 5 6 7 8

การ
สร้างสรรค์
ความคิด
ผลิตภัณฑ์

ใหม่

การกลั่น
กรอง 

ความคิด
ผลิตภัณฑ์

ใหม่

การพัฒนา
ทดสอบแนว
ความคิด

การพัฒนา
กลยุทธ์
ทางการ
ตลาด

การ
วิเคราะห์
ธุรกิจ

การพัฒนา
กายภาพ
ของ

ผลิตภัณฑ์

การทดสอบ
ตลาด

การนำ
สินค้าออกสู่

ตลาด



ขัั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

1 2 3 4 5 6 7 8

การ
สร้างสรรค์
ความคิด
ผลิตภัณฑ์

ใหม่

การกลั่น
กรอง 

ความคิด
ผลิตภัณฑ์

ใหม่

การพัฒนา
ทดสอบแนว
ความคิด

การพัฒนา
กลยุทธ์
ทางการ
ตลาด

การ
วิเคราะห์
ธุรกิจ

การพัฒนา
กายภาพ
ของ

ผลิตภัณฑ์

การทดสอบ
ตลาด

การนำ
สินค้าออกสู่

ตลาด



การสร้างสรรค์ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

ภายใน ภายนอก

พนักงานขาย 
ผู้บริหาร 
R&D

คู่แข่ง 
พ่อค้าคนกลาง 
มหาวิทยาลัย



การกลั่นกรองความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา

การตลาด

กฎหมายและ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

การเงิน

ทีมงาน



เทคโนโลยี

ความสามารถ ความเข้ากันได้

ความเป็นนวัตกรรม 
!

ประโยชน์ 
!

ความใหม่

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 
!

ความเป็นอิสระในการดำเนินงาน 
!

ความสามารถในการขยายการผลิต 
!

ความซับซ้อนของเทคโนโลยี



Henderson and Clark model (1990)

นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental innovation)  
เกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
เกิดขึ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  
พัฒนาหรือปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
Case: Windows 98 , Microsoft office version ต่างๆ 

นวัตกรรมหน่วยแยกที่สามารถรวมกันได้ (Modular Innovation) 
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงเดิม 
เปลี่ยนเฉพาะ Component โดยใช้กับ Architecture เดิมได้  
เปลี่ยนโทรศัพท์จากแบบหมุนเป็นแบบกดปุ่ม Magnetic tapes, รถเติมน้ำมันรุ่นต่างๆหรือแก๊ส 
 
นวัตกรรมสถาปัตยกรรม (Architectural Innovation) 
การประยุกต์และรวบรวมความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือเป็นการรวมระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
โดยนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบการดำเนินงานใหม่ 
เช่น หมอนเมมโมรีโฟม สายการบินต้นทุนต่ำ 
 
นวัตกรรมมูลวิวัติ/นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation)  
นวัตกรรมประเภทนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่เปลี่ยนถึงรากฐาน การเปลี่ยนแปลง
ประเภทนี้นักวิชาการบางคนเรียกว่า Quantum innovation  
เช่น นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์ม ไปสู่ กล้องดิจิตอล ทีวี

ความเป็นนวัตกรรม



ประโยชน์

ความใหม่ : Google, Questel, PatSnap



ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี : Technology Readiness Level

Level ๑ : Basic principles observed and reported  สามารถคิดค้นหรือหาแนวคิดเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนความเป็นไปได้ในการทำวิจัย

Level ๒ : Concept and/or application formulated สร้างแนวคิด/หลักการที่น่าจะเป็นขององค์ความรู้-เทคโนโลยีที่ใช้ทำวิจัย

Level ๓ : Concept demonstrated analytically or experimentally วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาข้อมูลยืนยันปัจจัยหรือองค์ประกอบสำคัญหรือ Key element 
แต่ละตัว

Level ๔ : Key elements demonstrated in laboratory environments สังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาความสอดรับกันของปัจจัยองค์ประกอบแต่ละตัว สร้างผลผลิต/
บริการต้นแบบในห้องปฏิบัติการ

Level ๕ : Key elements demonstrated in relevant environments สร้างผลผลิต/บริการต้นแบบภาวะควบคุมใกล้เคียงของจริง หรือทดสอบภาคสนามกับกลุ่มทดลอง 
1-2 กลุ่ม

Level ๖ : Representative of the deliverable demonstrated in 
relevant environments

ทดสอบผลผลิตในสภาวะหลากหลายเทียบเท่าของจริง

Level ๗ : Final development version of the deliverable 
demonstrated in operational 

พัฒนาการผลิตจากระดับปฏิบัติการไปสู่สายการผลิตนำร่อง (pilot plant)

Level ๘ : Actual deliverable qualified through test and 
demonstration

สามารถผลิตจำนวนมากขึ้น (up-scaling) เมื่อเทียบกับจำนวนในห้องปฏิบัติการโดยยังคงไว้ซึ่ง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อทำการทดสอบ

Level ๙ : Operational use of deliverable  ขยายการผลิตจากสายการผลิตนำร่องสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อเปิดตลาดในระยะเริ่มต้น

Level ๑๐ : make more of a currently made and sold product in 
response to presently high demand

พัฒนาระบบเชิงพาณิชย์ให้มีความเสถียรและปรับเข้าสู่จุดที่แข่งขันได้และสร้างข้อได้เปรียบในตลาด



ทรัพย์สินทางปัญญา

การมี/ไม่มีการคุ้มครอง 
!

จำนวนข้อประโยชน์ 
!

อายุความคุ้มครอง



ประเภท เป้าหมายการคุ้มครอง อายุความคุ้มครอง

สิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี

สิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ (รูปแบบ/แบบแผน) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี (6+2+2)

อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี (6+2+2)

ความลับทางการค้า ผลิตภัณฑ์ / สูตร / กระบวนการ / รายชื่อลูกค้า จนกว่าจะมีการเปิดเผย

ลิขสิทธิ์ ความคิดสร้างสรรค์ / บทประพันธ์ / ซอฟแวร์ ตลอดอายุของผู้สร้างและต่อเนื่องอีก 50 ปีหลังจากเสียชีวิต

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่จำกัดอายุความคุ้มครอง

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา



วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย “Technology landscape”



การตลาด

โอกาส กลยุทธ์

ขนาดตลาด 
!

การเติบโต

SWOT  
!

4P/4C



ขนาดตลาด - การเติบโต



การเงิน

ผลตอบแทน การวิเคราะห์

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
!

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
!

อัตราคิดลด (Discount Rate)

ระยะเวลาคืนทุน  
(Payback Period) 
!

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(B/C Ratio)



Q&A?



ธุรกิจนวัตกรรม

ทำยังไง ? หาที่ไหน ?

เทคโนโลยี



ธุรกิจนวัตกรรม

ทำยังไง ? หาที่ไหน ?

เทคโนโลยี



ทำยังไง ?

การถ่ายทอดเทคโนโลยี



ช่องว่างของการถ่ายทอดเทคโนโลยี



84% ของนักวิจัยอยู่

ในมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัย 

Innovator Business

 SMEs กว่า 3 ล้านรายในเมืองไทย ไม่มี R&D เป็นของตัวเอง



การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)

งานวิจัย

การประเมิน

การจับคู่ผู้ประกอบการ

กองทุนวิจัย

ผลตอบแทน

จดความคุ้มครองการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ



การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)

งานวิจัย

การประเมิน

การจับคู่ผู้ประกอบการ

กองทุนวิจัย

ผลตอบแทน

จดความคุ้มครองการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ



รูปแบบความร่วมมือกับสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัย

จ้างวิจัย

ขายสิทธิบัตร 
Sell Patent

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
Exclusive License

วิจัยร่วม

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
Sole License

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
Non-Exclusive License



Q&A?



แหล่งระดมทุนและทดสอบต้นแบบ



แหล่งระดมทุน

ITAP

จำนวนทุนสนับสนุน สูงสุด 4 แสนบาท 

สามารถยื่นได้ตลอด 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เดิม) เป็นผู้ให้ทุน

ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ



แหล่งระดมทุน

Research Gap Fund

จำนวนทุนสนับสนุน สูงสุด 1.7 ล้านบาท 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)เป็นผู้ให้ทุน

ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ



แหล่งระดมทุน

TED Fund

จำนวนทุนสนับสนุน สูงสุด 2.0 ล้านบาท 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เดิม) เป็นผู้ให้ทุน

ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ



แหล่งระดมทุน

ทุนคลินิคเทคโนโลยี  
(สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)

จำนวนทุนสนับสนุน สูงสุด 3 แสนบาท 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช 

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ



แหล่งระดมทุน

SME D BANK สสว.

บสย. ธนาคาร

NIA กรมทรัพย์สินทางปัญญา 



แหล่งระดมทุน

Crowdfunding

Reward-based Crowdfunding หากผู้สนับสนุนช่วยกันระดมทุนให้แก่โครงการได้สำเร็จ ถึงเป้าที่กำหนด ผู้
สนับสนุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนกลับไป เช่น ได้รับสินค้าหรือบริการจากโครงการเป็นกลุ่มแรก 
เป็นต้น 

Donation-based Crowdfunding การระดมทุนในรูปแบบการขอรับบริจาค เพื่อนำทุนไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์โครงการ ผู้สนับสนุนทุนจะไม่ได้รับสิ่งใดเป็นผลตอบแทน 

Equity-based Crowdfunding การระดมทุนด้วยการ “เข้าหุ้น” คือ ผู้สนับสนุนทุนจะได้ถือครองหุ้นของ
โครงการนั้น ๆ ด้วยตามสัดส่วน พร้อมโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากกิจการในอนาคต 

Lending-based Crowdfunding หรือ Peer-to-Peer Lending การระดมทุนผ่านการกู้ยืมเงินทุนจากผู้
สนับสนุน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินคืนและจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้สนับสนุน



แหล่งระดมทุน

Crowdfunding

LiVE

DreamDriveProject

Asiola

Meefund

Taejai

GoGiveMe



ทดสอบต้นแบบ

สถาบันอาหาร

หน่วยงานรัฐ 

มหาวิทยาลัย

เอกชน



Q&A?



การสร้างข้อเสนอด้านคุณค่า



ข้อเสนอคุณค่า

คืออะไร? 

!

สร้างยังไง? 

!

ประโยชน์คืออะไร?



ข้อเสนอคุณค่า

สิ่งที่เรามอบให้ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการ

คืออะไร?



ข้อเสนอคุณค่า

เราทำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดหรือเปล่า? 

เราเป็นคนแรกที่ทำหรือเปล่า 

ถูกที่สุด? Premium ที่สุด? 

เป็นคนที่ให้ข้อมูลลูกค้าได้มากที่สุด? 

เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้มากที่สุด? 

ใกล้บ้านมากที่สุด? 

………ที่สุด?

สร้างยังไง?



ข้อเสนอคุณค่า

ลูกค้าเลือกเรา

ประโยชน์คือ?



ตัวอย่าง



คุณค่าที่เรามอบให้ - คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ



ตัวอย่าง



คุณค่าไม่ตรงกัน?

Hunter?





Contact Us: +6681-302-0311 มรรถ 
imaginein.team@gmail.com

mailto:imaginein.team@gmail.com

