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Agenda
ABOUT 

1. เล่าสู่กนัฟัง
ถ่ายทอดประสบการณ์จาก
การอบรมและการท างาน

3. แลกเปลีย่นแบ่งกนั
เคยท ามาแล้ว แชร์หน่อย 
น าไปใช้อยา่งไร

2. อยากรูอ้ยากตอบ
สงสยัถามได้ ตอบค าถามชิงรางวลั



เล่าสู่กนัฟัง
ถ่ายทอดประสบการณ์

จากการอบรมและการท างาน

I-Team #62
การอบรมเชิงปฏิบตัิการภายใต้โครงการ
ห้องปฏิบตัิการนวตักรรมภาครัฐ 
ส านกังาน ก.พ.ร.
26 มี.ค.62 – 22 ส.ค. 62

CMC #11
การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพที่ปรึกษา
ด้านการบริหาร ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ระดบัพืน้ฐาน (Fundamental)
16 มี.ค. 63 – 7 เม.ย. 64

เวทเีสวนา

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านการบริหารงานภาครัฐ
2 ธ.ค. 63

MOL I-Team #1 (2020)
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เปิดใจ สร้างสรรค์ 
สูน่วตักรรมภาครัฐด้านแรงงาน
23,25,27 พ.ย. 63







ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0)



https://www.youtube.com/watch?v=kVKW4Uu73iQ

https://www.youtube.com/watch?v=kVKW4Uu73iQ


























https://www.youtube.com/watch?v=J_ymBWWobU8

https://www.youtube.com/watch?v=J_ymBWWobU8


https://www.youtube.com/watch?v=J_ymBWWobU8

https://www.youtube.com/watch?v=J_ymBWWobU8






https://www.youtube.com/watch?v=_fdYWZPvBFI

https://www.youtube.com/watch?v=_fdYWZPvBFI


นวตักรรม (Innovation)



กจิกรรมที่ 1: นวตักรรม คอือะไร 1 รางวลั



นวตักรรม

ความหมาย

สิง่ใหม่ทีเ่กดิจากการใชค้วามรูแ้ละความคดิ

สรา้งสรรรค ์ทีม่ปีระโยชน์
ตอ่เศรษฐกจิและสงัคม

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(2549)

ความใหม่ (Newness)
เป็นสิง่ใหมท่ี่ถกูพฒันาขึน้ ซึง่อาจเป็นตวัผลติภณัฑ์ บริการ หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิม
หรือพฒันาขึน้ใหม่เลยก็ได้

การใชค้วามรูแ้ละความคดิสรา้งสรรค ์(Knowledge and Creativity Idea)

สิง่ท่ีจะเป็นนวตักรรมได้นัน้ต้องเกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพฒันาให้เกิดขึน้ใหม ่
ไมใ่ชเ่กิดจากการลอกเลียนแบบ การท าซ า้ เป็นต้น

ประโยชนใ์นเชงิเศรษฐกจิและสงัคม (Economic/Social Benefits)

สามารถท าให้เกิดมลูคา่เพิ่มขึน้ได้จากการพฒันาสิ่งใหม่นัน้ๆ ซึง่ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้อาจจะวดัได้เป็นตวัเงิน
โดยตรง หรือไมเ่ป็นตวัเงินโดยตรงก็ได้



น าไปสู ่   

“นวตักรรม”

3ชอ่งทางส าคญั
ปัญหา

(Problem)
มีปัญหา...
วิธีการ/เคร่ืองมือ
เดิมๆ ไม่สามารถ
จดัการกบัปัญหาได้

การปรบัปรุง

(Improvement)
สิง่ตา่ง ๆ สามารถ
ท าให้ดีกวา่เดิมได้

การจดัการ

ความรู ้ (KM)
มีข้อมลูสารสนเทศ 
ความรู้ท่ีมากพอ 
จนมองเห็นชอ่งทาง
ในการริเร่ิมวิธีการ/
สิง่ใหม่ ๆ



ประเภท นวตักรรม

นวตักรรมบรกิาร (Service Innovation)
การปรับปรุงบริการหรือการสร้างบริการใหม่ 
(New or Improved Service)

นวตักรรมการสง่มอบบรกิาร 

(Service Delivery Innovation)
การให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจากเดิม 
อาจน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการบริการหรือช่องทางการบริการใหม่ ๆ

นวตักรรมการบรหิาร/องคก์าร 
(Organizational Innovation)
การสร้างกระบวนงานใหม่ (New Process)

นวตักรรมเชงิระบบ (Systemic Innovation)

การวางระบบใหม ่หรือเปลี่ยนแปลงระบบท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 
ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การปรับโครงสร้างความสมัพนัธ์ 
หรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนการประสานงาน
เช่ือมโยงกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตา่ง ๆ

นวตักรรมทางความคดิ (Conceptual Innovation)

การแสวงหาหนทางใหม่ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาและ/
หรือการโต้แย้งสมมติฐานเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลักดันความคิดใหม่

นวตักรรมเชงินโยบาย (Policy Innovation)

การออกแบบนโยบายหรือประยกุต์ใช้เคร่ืองมือ นโยบายใหม ่
ซึง่สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์หรือพฤติกรรม

ทศพร ศิริสมัพนัธ์ (2560)











นวตักรรมของส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชวีิตและคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....

พัฒนาระบบศูนยบ์ริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน

พัฒนาระบบรับเรื่องร้องทกุข์และติดตามสิทธิประโยชน์
แรงงานไทยทีไ่ปท างานในต่างประเทศ

พัฒนาระบบการใหบ้ริการของ
ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน

Chat bot “น้องสิทธิ”

การให้สัตยาบนัอนุสญัญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างานภาคการประมง และพิธีสารฉบับที่ 29 
ว่าด้วยแรงงานบังคับ การออก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 

และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562

การจัดท า MoU



กระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Design-Thinking)



กจิกรรมที่2:  ใหเ้วลา 1นาที อย่างน้อย 20 Idea 

1 รางวลั



Herbert SimonDavid Kelley



ปัญหาท่ีสามารถน าเอา Design Thinking มาใช้ได้



ปัญหาอะไรบ้างท่ี Design Thinking เข้าไปแก้ไข



Problem Space
ระยะคน้หาปัญหา

Solution Space
ระยะคน้หาวธิแีกไ้ข/
ทางออกของปัญหา



เคร ือ่งมอืวเิคราะหแ์ละอธิบายลกัษณะลูกคา้แบบท่ีมองลกูค้าเป็นเหมือน
คนคนหนึง่ ในมิติการเข้าใจลกูค้าด้วยข้อมลูเชิงคณูภาพ (Qualitative) เพ่ือให้เราเห็นภาพ 
เห็นชีวิต การตดัสนิใจของลกูค้า และพฤติกรรมตา่งๆ

ตวัตนของลูกคา้





1. ท าความเขา้ใจ (Empathize)



1





สาเหตทุีต่อ้ง Empathy



สงัเกต มสี่วนรว่ม รบัฟัง และวเิคราหค์วามตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ









คน้หาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ



เป้าหมาย: คน้หาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของกลุ่มเป้าหมาย (insight)











2. ก าหนดปัญหา (Define)



จดัระเบยีบชดุขอ้มูลเชงิลกึจากกลุ่มเป้าหมาย

ความหมาย

คน้หาประเดน็ปัญหา ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 

จดัท า Point-of-View Statement นั้นคือ
ปัญหาทีเ่จอคอือะไร และเมือ่แกไ้ขปัญหาได้

จะสง่ผลอย่างไรตอ่กลุ่มเป้าหมาย



เป้าหมาย: การท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายและบรบิทของปัญหาใหไ้ดห้ย ัง่ลกึมากยิง่ขึน้



• คน้หารูปแบบของปัญหา ความตอ้งการ

• ความเชือ่มโยงของปัญหา



https://www.youtube.com/watch?v=hnSPmcZjEqs&t=161s

Doug Dietz

https://www.youtube.com/watch?v=hnSPmcZjEqs&t=161s


สรา้ง Point-of-View Statement 



ปัญหาคอือะไร  ท าไมถงึมองวา่เป็นปัญหา และถา้แกไ้ขปัญหาแลว้จะสง่ผลอย่างไรตอ่กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายมปัีญหาอะไรบา้ง เพราะอะไรถงึเป็นปัญหา ถา้แกไ้ขปัญหาแลว้จะสง่ผลอย่างไร







เลอืกประเดน็ปัญหาทีจ่ะน ามาแกไ้ข



3.หาทางเลอืก (Ideate)



เป้าหมาย: การไดท้ ัง้ “ปรมิาณ” และ “ความหลากหลาย” ของความคดิในการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ 



ระดมสมองเพือ่คน้หาวธิกีารแกไ้ขปัญหา (Solutions) ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เน้นปรมิาณ (30 ไอเดยีข ัน้ไป)

สนบัสนุนความคดิของทุกคนในทมี ถงึแมเ้ราไม่เหน็ดว้ย / ตอ่ยอดความคดิ 

“How Might We”จะดไีหม? ถา้แกไ้ขปัญหาดว้ยวธินีี.้..



Yes, but

VS

Yes, and

Ex.

- ใชเ้วลามาก

- งบประมาณไม่พอ

- เป็นไปไม่ได ้

- ขดักบักฎหมาย



คดิวธิแีกไ้ขปัญหาใหไ้ดม้ากทีสุ่ด และพูดคยุกนั



จดัแบ่งหมวดหมู่วธิกีารแกไ้ขปัญหา (Solutions)



วธิใีหม่ แหวกแนว 

WOW!

สรา้งความพงึพอใจตอ่กลุ่มเป้าหมาย

สง่ผลตอ่ประโยชน ์

คณุคา่ของกลุ่มเป้าหมาย 

เชน่ ท างานเรว็ ลดตน้ทุน

เลอืกความคดิทีจ่ะน ามาท า Solutions



ตดัสนิใจเลอืกความคดิทีจ่ะน าไปแกไ้ขปัญหา



4. สรา้งตน้แบบ (Prototype)





เป้าหมาย: การแสดงความคดิโดยสือ่สารออกมาเป็นรูปธรรม มองเหน็ หรอืสมัผสัได้



กจิกรรมที่3:  ขอ้คดิจากคลปิวดีโีอ

1 รางวลั



https://www.youtube.com/watch?v=WJMBwBUP5CQ

https://www.youtube.com/watch?v=WJMBwBUP5CQ




• ตรวจสอบวธิแีกไ้ขปัญหาทีเ่ลอืกมาวา่สามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้รงิตามความตอ้งการหรอืไม่

• กลุ่มเป้าหมายเขา้ไปมสีว่นรว่ม



กจิกรรมที่4  :  ขอ้คดิจากคลปิวดีโีอ

1 รางวลั



https://www.youtube.com/watch?v=u00S-hCnmFY

https://www.youtube.com/watch?v=u00S-hCnmFY










5. ทดสอบตน้แบบ (Test)





เป้าหมาย: การทดสอบความเขา้ใจของเราเกีย่วกบักลุ่มเป้าหมายวา่ถูกตอ้งหรอืไม่ 

ผ่านการน าเสนอ Prototype



• อธบิายปัญหา วธิแีกไ้ข และใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ไปมปีระสบการณร์ว่ม (ทดลองใชต้น้แบบ)
• สอบถามวา่ตน้แบบสามารถแกไ้ขปัญหา/ตอบความตอ้งการหรอืไม่
• สอบถามความรูส้กึจากการทดลองใช ้หรอืควรปรบัปรุงอย่างไร







ผลลพัธข์องการทดสอบ



Feedback/ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึน้: วธีิแก้ไขปัญหา (Solution) ถูกต้อง แต่ Prototype อาจไม่ชัดเจน 
หรือขัน้ตอนน า Prototype ไปทดสอบมีปัญหา











Mindset in Design Thinking





ขอ้มูลเพิม่เตมิ https://www.youtube.com/watch?v=sKq9OxrV1Y8&t=833s

https://www.youtube.com/watch?v=sKq9OxrV1Y8&t=833s


ท่ีมา: โครงการห้องปฏบิตัิการนวตักรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab). (น. 4), 
โดย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, ม.ป.ป.ข.

ขัน้ตอนศาสตรพ์ระราชาหรอืหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช



ชว่งที ่2
“อยากรู ้อยากตอบ”

Question and Answer Time

? ?



Answer Time!
กจิกรรมที ่5:  7รางวลั



1. Design Thinking มคีวามหมายวา่อย่างไร

Answer Time!

A. การแกปั้ญหาตา่งๆ โดยเอาผูใ้ชเ้ป็นศนูยก์ลาง เพือ่ใหไ้ดแ้นวทาง
หรอืนวตักรรมทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ

B. การแกปั้ญหาตา่งๆ โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นศนูยก์ลางของการสรา้ง
นวตักรรม

C. การแกปั้ญหาตา่งๆ โดยใชห้ลกัของธรุกจิเป็นศนูยก์ลางของการ
สรา้งสนิคา้ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด

1 รางวลั



2. Design Thinking มขี ัน้ตอนหรอืกระบวนการอะไรบา้ง

Answer Time!

A. Empathize / Define / Ideate / Prototype /Test

B. Empathize / Ideate / Test / Production

C. Design / Define / Ideate / Production /Test

1 รางวลั



3. เป้าหมายของขัน้ตอน Empathize คอือะไร

Answer Time!

A. การส ารวจความพึง่พอใจของกลุม่เป้าหมายผา่นแบบส ารวจ

B. การสอบถามขอ้มลูกลุม่เป้าหมายดว้ยชดุค าถามทีเ่ตรยีมไว ้

C. การคน้หาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของกลุม่เป้าหมาย (Insight)

1 รางวลั



4. เป้าหมายของขัน้ตอน Define คอือะไร

Answer Time!

A. การท าความเขา้ใจกลุม่เป้าหมายและบรบิทของปัญหาใหไ้ด ้
หยัง่ลกึมากยิง่ขึน้

B. การเขยีนวัตถปุระสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาใหก้บักลุม่เป้าหมาย

C. การระดมสมองเพือ่ออกไอเดยีในการหาวธิแีกปั้ญหาตา่งๆใหก้บั
กลุม่เป้าหมาย

1 รางวลั



5. เป้าหมายของขัน้ตอน Ideate คอือะไร

Answer Time!

A. การท าความเขา้ใจกลุม่เป้าหมายและบรบิทของปัญหาใหไ้ดห้ยั่งลกึ
มากยิง่ขึน้

B. การไดท้ัง้ “ปรมิาณ” และ “ความหลากหลาย”ของความคดิ
ในการแกปั้ญหาตา่งๆ

C. การคน้หาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของกลุม่เป้าหมาย (Insight)

1 รางวลั



6. เป้าหมายของขัน้ตอน Prototype คอือะไร

Answer Time!

A. การระดมสมองเพือ่ออกไอเดยีในการหาวธิแีกปั้ญหาตา่งๆใหก้บั
กลุม่เป้าหมาย

B. การแสดงความคดิโดยสือ่สารออกมาเป็นรปูธรรม สามารถมองเห็น
หรอืสมัผัสได ้

C. การทดสอบความเขา้ใจของเราเกีย่วกบักลุม่เป้าหมายวา่ถกูตอ้ง
หรอืไมผ่า่นการน าเสนอ Prototype

1 รางวลั



7. เป้าหมายของขัน้ตอน Test คอือะไร

Answer Time!

A. การสอบถามขอ้มลูกลุม่เป้าหมายดว้ยชดุค าถามทีเ่ตรยีมไว ้

B. การแสดงความคดิโดยสือ่สารออกมาเป็นรปูธรรม สามารถมองเห็น
หรอืสมัผัสได ้

C. การทดสอบความเขา้ใจของเราเกีย่วกบักลุม่เป้าหมายวา่ถกูตอ้ง
หรอืไมผ่า่นการน าเสนอ Prototype

1 รางวลั



ชว่งที ่3
“แลกเปลีย่น แบ่งปัน”

Time to share!

นวตักรรม
ประสบการณก์าร

อบรม/สมัมนา
ทีผ่า่นมา

น าเอา Design Thinking 
ไปใชแ้กไ้ขปัญหา

ส่วนตวั/การท างาน

2 รางวลั

กจิกรรมที ่6:



กจิกรรมที ่7:

2 รางวลั



“Innovation distinguishes 
between a leader and 
a follower.”

“นวตักรรมแยกผูน้ ากบั
ผูต้ามออกจากกนั”                                                      

สตฟี จอ็บส ์



Thank you.


