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NOVUS = ใหม่ INNOVATION - นวัตกรรม



“ส่ิงใหม่” 
ท่ีตอบโจทย์
ความต้องการ
ท่ีไม่เคยได้รับ
การตอบสนอง

Tom Gorman 



การสร้างคุณค่าผ่าน
สินค้าและบริการ “ใหม่” 
โมเดลธุรกิจ “ใหม่” หรือ
กระบวนการ “ใหม่” โดย
ใช้วิธีการแปลก “ใหม่”

และสร้างสรรค์

Tony Wagner



CREATIVITY IN MOTION
ระบุนวัตกรรมแรก
ที่ผ่านเข้ามาในความคิดเรา





In partnership with World Wildlife Fund (WWF), LEGO® set a very ambitious target

to improve waste efficiency by 10% by 2020.

We will keep focusing on waste efficiency and we are aiming for zero waste which

means that no waste from any LEGO factory, office or owned and operated store will

be landfilled by 2025. We will also remove single-use plastic in our operations by

the end of 2022. We currently recycle 91% of all waste, including 100% of the plastic

waste from our molding machines. In 2020CASE
STUDIES

LEGO®

Zero waste















Starbucks

Farmer's Value Promotion Campaign by establishing guidelines for
increasing product quality Responsibility for the Economy and
Environmental Management and support farmers in all forms

Starbucks has partnered with Ethos Water to facilitate utilities by delivering
clean water to the 1 billion people who don't have access to their livelihoods.
It is a social proof that distinguishes Starbucks from other brands in the
market, becoming a brand with an image that emphasizes community and
social values.

Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.)

CASE
STUDIES























นวัตกรรมแบบต่อยอด



CREATIVITY IN MOTION

ระบุนวัตกรรม
แบบต่อยอด



นวัตกรรมแบบพลิกผัน



CREATIVITY IN MOTION

ระบุนวัตกรรม
แบบพลิกผัน



SOCIAL
INNOVATION

Social Innovation is the process of addressing the
world’s most pressing challenges with Novel
solutions ... that are better than current situations,
new to the world, and benefit society as a whole
and not just a single entity.

ต้องเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม

จัดการกับ
ปัญหาสังคม

ทำให้สถานการณ์
ดีกว่าเดิม



1

2

3

4

ยาเสพติด

การว่างงาน/ความยากจน

สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

เหตุการณ์ความไม่สงบสุข

อาชญากรรม 

ไม่มีที่ดินทำกิน

การจัดการทรัพยากร/ภัยพิบัติ

ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา

เศรษฐกิจซบเซา 

การได้รับความไม่เป็นธรรม

5

6

7
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9

10

Social Issues
10 ตัวอย่าง ปัญหาสังคมท่ีพบซ้ำ ๆ



o The nuclear challenges 
o The ecological challenges
o The technological challenges

ภัยคุกคามท้ัง 3 อาจจะไม่ได้ทำลาย
แค่โลก แต่ขจัดโอกาสของมนุษย์ใน
การค้นหาโลกใบที่ 2 ได้











โครงการบ้านมั่นคง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

นวัตกรรมด้านกระบวนการทํางาน (process innovation) 



scbeic.com

1.ผูกู้้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุต้ังแต่ 60 ปี และไม่เกิน 80 ปี
2.ผู้กู้ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
3.ผู้กู้ต้องมีกรรมสิทธ์ิในหลักประกันแต่เพียงผู้เดียว กรณีไม่มีคู่สมรส
4.หลักประกันบ้าน คอนโด และทาวน์โฮม ต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้
กู้ และต้องมีชื่อทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลากู้
5.หลักประกันบ้าน คอนโด และทาวน์โฮม ต้องไม่เป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่
บนท่ีดินส่วน ไร่ หรือนา
6.หากผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ สามารถยื่นเอกสารกู้ ต่อหรือไถ่ถอนบ้านคืนได้ แต่
ถ้าเสียชีวิตก่อนธนาคารจะนำหลักทรัพย์ค้ำประกันไปขายทอดตลาด หาก
ทายาทไม่มาไถ่ถอนบ้านคืน

เงื่อนไขสินเช่ือบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศสินเช่ือเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย พร้อมเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กลุ่มวัยเกษียณ และเป็นตัวช่วยวางแผนออมเงินในอนาคต แต่
ท้ังนี้บุคคลท่ีจะได้ใช้บริการ Reverse Mortgage ต้องมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้



“นวัตกรรมไม่ง่ายเหมือนใจคิด”

ท่ีมา: องค์กร NESTA



“ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเส้นตรง”



“นวัตกรรมไม่ได้ดีเสมอไป”

วิวัฒนาการแปลว่าสิ ่งที ่อยู ่ในปัจจุบันเหมาะสมสำหรับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ไม่ใช่ว่ามัน ดีกว่า

อย่าหลงใหลเข้าใกล้ลัทธิเทคโนโลยีว ิว ัฒนาการนิยม 
Techno - evolutionism







CREATIVITY IN MOTION

แบ่งห้องย่อย (30 นาที)
ระบุนวัตกรรมที่โลกควร

UNDO



o Wealth - Related Constraint
o Skill - Related Constraint
o Access - Related Constraint
o Time - Related Constraint



3 Key questionnaire leader 
need to ask themselves

1

2

3

How can I find innovative employee? 

How can I create innovative employee? 

How can I myself become more innovative? 



01

02

03

04

Individual
VS
Organization

Context

Culture

Capability

Collaboration

Problem

Passion

Purpose

Principles



Hierarchy of Needs (Maslow) and Motivation to Innovation

o ความโกรธ 

o ความจำใจ 

o ความจำเป็น 

o ความทะนงตัว 

o ความตาย

o ความสนุก

o ความระห่ำของคนรอบตัว 

o ความมีวินัย

ความต้องการความสำเร็จแห่งตน (Self-Actualization Needs) 
เป็นความ ต้องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ของตนเอง

ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem Needs) 
ได้แก่ ความภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเร่ืองหน่ึงที่จะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ความม่ันใจในตัวเองในเรื่อง

ความสามารถ และความสำคัญของตัวเอง

ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) 
ได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการท่ีจะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs)
ความต้องการท่ีอยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทำร้ายความมั่นคงในการมีชีวิต

ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological Needs)
ได้แก่ ความต้องการทางด้านอาหาร ยา เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ



CREATE
NEW
CULTURE

ความสำเร็จรายบุคคล

เรียนรู้ลงลึกเฉพาะทาง

หลีกเลี่ยงความล้มเหลว

copy and paste

เป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ความสำเร็จส่วนรวม

เรียนรู้พหุวิทยาการ

ล้มไว ล้มไม่แพง ล้มรอบคอบ

copy and development 

curious play passion


