
โดย
พลูสวสัดิ�  เผ่าประพธัน์
รองกรรมการผูจ้ดัการ
สาํนักพฒันาองคก์รคุณภาพและความยั #งยนื
และ ผูอ้าํนวยการศูนยน์วตักรรม กลุม่ธุรกิจ ซีพี ออลล์

บรษิทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)

“นวตักรรมสรา้งเงินลา้น”

ดา้นสงเสรมิการจดัการ่
ความรูอ้งคก์ร

2

1)  แนวคิด-เรื#องนวตักรรมสาํหรบั SMEs ไทย

2)  มุมมองที#ช่วย-สรา้งสรรคน์วตักรรมให ้SMEs ไทย

3)  ตวัอยา่ง-นวตักรรมเงินลา้นของ SMEs ไทย

หวัขอ้นาํเสนอ
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แนวคิด-แนวคิดเรื#อง 
นวตักรรมสาํหรบั SMEs ไทย

3M3M

“Research is the transformation of money into knowledge.”
(งานวิจยั คือ การแปลงเงินใหม้าเป็นความรู)้

“Innovation is the transformation of knowledge into money.”
(นวตักรรม คือ การแปลงความรูใ้หม้าเป็นเงินหรอืคุณค่า)



Sales
Sales

ขายไดม้ากขึนAขายไดม้ากขึนA //ตน้ทุนลดลงตน้ทุนลดลง
/ / กาํไรเพิ#มกาํไรเพิ#ม

ขายไดน้อ้ยลงขายไดน้อ้ยลง//ตน้ทุนเพิ#มขึนAตน้ทุนเพิ#มขึนA
/ / กาํไรลดลงกาํไรลดลง

ความตอ้งการของลกูคา้และสงัคมความตอ้งการของลกูคา้และสงัคม

การนาํเสนอสินคา้และบรกิารการนาํเสนอสินคา้และบรกิาร

Sales

เสียโอกาส
เสียลกูคา้

สตอ็คเหลือ
 ตน้ทุนเพิ#มขึนA
(ตดัจา่ย , ลดราคา)

นวตักรรม   
สิ#งประดิษฐ์

แนวคิดเรื#อง นวตักรรม สาํหรบั SMEs ไทย

IDE

S 

M 

L 



 ผลดาํเนินงาน 
(ยอดขาย หรอื กาํไร)

ระยะเวลา

ผลดาํเนินงานจะดีกว่า
(ในระยะเวลาที#เทา่กนั)

องคก์รที#มีนวตักรรม

ผลดาํเนินงาน
องคก์รทั #วไป

ลกัษณะขององคก์รที#มีนวตักรรม

SMEs

IDE

ความจาํเป็นในการทาํ“นวตักรรม”

เทคโนโลยแีละความรูใ้นโลกเปลี&ยนแปลงรวดเร็ว
กวา่อดีตที&ผ่านมา

“ ปลาเรว็ กนิ ปลาชา้ ”



Founded in 1889 and bankrupted in 2012.

“Kodak was founded in 1889 and bankrupted in 2012”

Innovation Innovation 
LifecycleLifecycle

ความจาํเป็นในการสรา้งนวตักรรม



( 4.2 ลา้นบาท ) ( 3,500 บาท ) ( 1.200 บาท )

คุณค่า (Value) =
ราคา (Price)

คุณภาพ (Quality) (สินคา้หรือบริการ)

Time

Sales

•ส่งมอบคุณค่าจากมุมมองของผูบ้รโิภค

•การรบัรูข้องคุณค่ามีการเปลี'ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Product Life Cycle





สถานีนาํมนัA  � EV Car Charging Station การไฟฟ้านครหลวง

สถานีนาํมนัA  � Electric Vehicle Charging Station

7 Value Card



วงจรชวติของนวตักรรมหรอืธรุกจิีวงจรชวติของนวตักรรมหรอืธรุกจิี

ความตอ้งการของลูกคา้
(ตลาดเดิม)

นวตักรรมแบบกา้วกระโดด
(ตลาดใหม่)

ระยะเวลา

New S-Curve

11 เริ#มตน้

22 เตบิโต

33

อิ#มตวั

44
ถดถอย

นวตักรรม



ราคา = 90 บาท ราคา = 499 บาทSALE

ราคา = 899 บาท

Innovation

ราคา = 499 บาทSALE



การพฒันาอตุสาหกรรมใหมต่อ่ยอดจากอตุสาหกรรมเดมิ



•ปี 2016 การนําเขา้หุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมและระบบอัตโนมัตใินไทยจะมมีลูคา่เพิ)มสงู
ถงึ 47.3 US $ (หรอื 1,655 ลา้นบาท) และยังมแีนวโนม้เตบิโตตอ่เนื)อง

•เครื)องจักรที)นําเขา้สวนใหญจ่ะใชสาหรับ่ ้ ํ ....อตุสาหกรรมยานยนต ์/ เครื)องใชไฟฟ้า้
และอเิล็กทรอนกิส ์/ อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร 

For editors: Link to Reuters story, http://www.reut ers.com/article/thailand-autos-
idUSL4N19D1N9

Source :The Thailand Board of Investment (BOI)

อตุสาหกรรมไทยในอนาคต (Industry Foresight)



FarmBot นีจะประกอบไปดว้ยA  Hardware แขนกลที#ทาํหนา้ที#หยบิเมล็ดไป
ปลกู, รดนาํตน้ไม้A , ตรวจวดัสภาพดิน, พรวนดิน พรอ้มทงัมีกลอ้งเพื#อใช้A
ตดิตามผล ...



ความทา้ทายของ SMEs ไทย

- สรา้งความแตกตา่งดา้นสนคา้และบรกิาริ

- ตอบสนองความตอ้งการแตล่ะกลุม่ ไดถ้กูตอ้ง

- สรา้งความแตกตา่งดา้นสนคา้และบรกิาริ

- ตอบสนองความตอ้งการแตล่ะกลุม่ ไดถ้กูตอ้ง

ในภาวะการแขง่ขนัที?รนุแรง

คน
(การบรกิาร)

คน
(การบรกิาร)

คน้หา คดัเลอืกสนคา้ิ  และ

บรกิารที)ม ีนวตักรรม

คน้หา คดัเลอืกสนคา้ิ  และ

บรกิารที)ม ีนวตักรรม

ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ที?เปลี?ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วที?เปลี?ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว



Trends
• สงัคมผูสู้งอายุ

–Aging population 
–Smaller family 
–Urbanization

• Health and wellness

ความตอ้งการดา้นสุขภาพเพิ#มขึนA

ตอ้งการเรื#องความสะดวกเพิ#มขึนA

การใชจ้า่ยในรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่เพิ#มขึนA



ขายใหผู้ผ้ลิต
นาํไปใช้

ขายผานร้าน่
คา้ปลีก/คา้สง่

บรรจภัณฑ์จากชานอ้อยุ

โอกาสการตอ่ยอด
ผลงานนวตักรรม
โอกาสการตอ่ยอด
ผลงานนวตักรรม



Thailand  0.51%Source:

2
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2012.html

Total Nominal GDP = 74.7 Trill USD

(+ จนี, ญี�ป่นุ
, เกาหลใีต้)

( + อนิเดีย, ออ
สเตรเลยี, นิ

วซีแลนด์)



Market Segmentation:

• ในประเทศ
• ตา่งประเทศ
• AEC 
• AEC + 3 + 6
• ASIA
• ทั #วโลก 

ความเขา้ใจเรื?องบรบิทของทอ้งถิ?นในแตล่ะประเทศ

(รูปร่าง/หน้าตา/สีผิว)

(สถาบนัที&คนนับถือ)

(เทคโนโลยทีี&มีหรือนํามาใช)้

(วฒันธรรม)

(ประวติัศาสตร)์
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มุมมองที#ช่วย-สรา้งสรรค์
นวตักรรมให ้SMEs ไทย

การนาํเสียงของลกูคา้มา
พฒันาใหเ้กิดนวตักรรม

Input  Input  -------->  Process >  Process --------> Output> Output
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Who are your customers ?

Who are your customers ?

ระบบสแกนเสน้
เลือดดาํใตฝ่้ามือ



Who are your customers ?

เครื#องทาํนาํรอ้นจากA
เครื#องปรบัอากาศ

วคัซีน / วิตามิน
สาํหรบัพืช

Who are your customers ?

ขนมคางกุง้อบกรอบ ครีมซีรั #มปลาฉลาม



ความตอ้งการของ
ตลาดและลกูคา้

ความคิดริเริ#ม
สรา้งสรรค์

เทคโนโลยี

INNOVATIONINNOVATION

แนวทางในการสรา้งสรรคน์วตักรรม





•ความตอ้งการของ
ลกูคา้

•กระบวนการแกปั้ญหาเพื#อลกูคา้
•กระบวนการออกแบบเพื#อลกูคา้

•ความพึงพอใจของลกูคา้ 
และ ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

เครื&องดื&มสกดัจากปลีกลว้ยเพิ&มนํIานมแม่

แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)

เครื?องดื?มสกดัจากปลกีลว้ยเพิ?มนํ Kานมแม ่พลพีรมี
หา้งหุน้สวนจํากดั่  กาญจนว์ารนิทร์

คณุขนษิฐา จนัทรข์จรชยั

ความเป็นนวตักรรม
• เป็นผลติภัณฑป์ลกีลว้ยชนดิผงสาหรับชงดื)ํ  ชวยกระตุน้นํDานมใหม้ารด่
ที)ตอ้งใหน้มบตุรไดรั้บความสะดวก 
• สรา้งมลูคา่เพิ)มของปลกีลว้ย โดยสรา้งกระบวนการผลติปลกีลว้ย นํามา
สกัดจนไดผ้ลติภัณฑเ์ครื)องดื)มปลีกลว้ยสกัดสาเร็จรูปํ  ในรูปแบบของ
เครื)องดื)มแบบซองชาสตูรปลกีลว้ย 100%

ชองทางการจดัจําหนา่ย่
ในประเทศ   : 1. 7 Catalog

2. Facebook
3. รา้นจําหน่ายสนคา้แมแ่ละเด็กิ , โรงพยาบาลภาคเหนอื

ประเภทสงคมั

8

4

 หลงัรับรางวัลกอ่นรับรางวัล



IOT (Internet of Things)



แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)

แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)



แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)



แนวคิดรเิริ#มสรา้งสรรค ์
(Initiative)



ปัญหาการจารจรในกรุงเทพฯ

Electricity from Vibration

แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)



Electricity from Vibration

แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)

แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)



แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)

แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)
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ตวัอยา่ง-นวตักรรมเงินลา้น
ของ SMEs ไทย

โครงการขบัเคลื#อนนวตักรรมสาํหรบัประเทศ ปี 2557

MOSTTCC OSMEPTBAT-BISPA CPALL

ปี 2556



โครงการความรว่มมอืขบัเคลื?อนนวตักรรมสาหรบัประเทศํ

ความคิดริเริ#มสรา้งสรรค์

อุปสงค์
•งานวจิยั/ความรู ้(มหาวทิยาลยั)
•เทคโนโลยี/สิ&งประดิษฐ(์หน่วยงานภาครฐั)
•สินคา้และบริการใหม ่(ผปก / SMEs)
•ผลงานที&ประกวดในเวทีต่างๆ

อุปทาน
•ตลาดและลูกคา้ของ CPALL และเครือ ซีพี
•ตลาดและลูกคา้ทั &วไปในประเทศ/ต่างประเทศ



การประกวดรางวลัสุดยอดนวตักรรม 7 Innovation Awardsการประกวดรางวลัสุดยอดนวตักรรม 7 Innovation Awards

“Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไทย”

• Economy
� Products

� Services

� Systems and Equipments

• Public and Society
� Environment

� Education

กรรมการกลั #นกรอง

กรรมการตดัสิน

การประกวดนวตักรรม แบบเปิด (Open Innovation)

สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย ์

ทดสอบตลาดจริงทดสอบตลาดจริง



ดร.ชยวฒัน์ั  วบิลูยส์วสัด ิQ
ประธานคณะกรรมการตดัสนรางวลัิ

สดุยอดนวตักรรม 7 Innovation Awards

“Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไทย”

ประธานมอบรางวลั 7 Innovation Award 2014

ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ

กรรมการและเลขาธกิาร มลูนธิชิยพฒันาั

ประธานมอบรางวลัดา้นสงคมั  

รศ.ดร.วรีะพงษ ์แพสวุรรณ

ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ประธานมอบรางวลัดา้นเศรษฐกจิ 



ศาสตราจารย ์ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์
อดตีรองนายกรฐัมนตรี

ประธานมอบรางวลัดา้นเศรษฐกจิและดา้นสงคมั  ปี 2015

“Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไทย”



พธิกีารมอบรางวลัผลงาน 7 Innovation Awards 2015



นายสัตวแพทยก์ษิดิ" เดช ธีรนิตยาธาร

ประธานเจ้าหน้าที'นวตักรรม

น.สพ.กษิดิเดช�  ธีรนิตยาธาร 

รางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิรางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิ
““สดุยอดนวตักรรมสดุยอดนวตักรรม  77 Innovation AwardsInnovation Awards 20120155””

วติามนิพชืวติามนิพชื  ออมเงนิออมเงนิ
ไบโอเวกกีK 
วติามนิรวม 

 หนว่ยอาสา
ป๋าจดัให้

ชนะเลศิ
รองชนะเลศิ 

อนัดบั 1 รองชนะเลศิ 

อนัดบั 1



แป้งผงหอม
ศรจีนัทร์

ครมีพษิผงึฟจู ิK แป้งเด็กไรซแคร์์
ชนะเลศิ รองชนะเลศิ

อนัดบั 1 รองชนะเลศิ 

อนัดบั 1

รางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิรางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิ
““สดุยอดนวตักรรมสดุยอดนวตักรรม  77 Innovation AwardsInnovation Awards 20120155””

ขา้วโพดตม้ 
V-Corn

ทพัพเีค-ต ัKน

รองชนะเลศิ 

อนัดบั 2 รองชนะเลศิ 

อนัดบั 2

รางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิรางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิ
““สดุยอดนวตักรรมสดุยอดนวตักรรม  77 Innovation AwardsInnovation Awards 20120155””



ประธานมอบรางวลั 7 Innovation Award 2016

ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ

กรรมการและเลขาธกิาร มลูนธิชิยพฒันาั

ประธานมอบรางวลัดา้นสงคมั  

ดร. สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ ์

รองนายกรฐัมนตร ี

ประธานมอบรางวลัดา้นเศรษฐกจิ 

ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ
ประธานมอบรางวลัสงัคม

ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์
ประธานมอบรางวลัเศรษฐกจิ 



VVIP เยี?ยมชมบธูแสดงผลงานนวตักรรม

ประธานมอบรางวลั 7 Innovation Award 2017

ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ

กรรมการและเลขาธกิาร มลูนธิชิยพฒันาั
ประธานมอบรางวลัดา้นสงคมั  

คณุ อสิระ  วอ่งกศุลกจิ

หวัหนา้ทมีภาคเอกชน (พลงัประชารฐั)

ประธานกรรมการหอการคา้ไทยฯ

ประธานมอบรางวลัดา้นเศรษฐกจิ 



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

เครื?องทํานํ Kารอ้นจาก PAC
บรษิทั แอดวานซ ์เอกซเชนจ ์เทคโนโลย ีจํากดั

จดุเดน่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
•สามารถผลตินํDาอุน่และนํDารอ้นดว้ยพลังงานเหลอืใชจากการท ํางานของ้ เครื)องปรับอากาศ 
•ทอ่แลกเปลี)ยนความรอ้นพันรอบนอกตวัถังชนในมาสมผัสกบันํDาั D ั  สะอาด ไรก้ารปนเปืDอน
•ลดการใชพลังงานไฟฟ้า้  โดยลดคา่ไฟลง 10-30%
•ชวยยดือายกุารใชงานของคอมเพรสเซอร์่ ้  ใหย้าวนานอกีดว้ย

ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

คนีน ์จลุนิทรยีเ์ชงพาณชิย์ิ  เพื?อสงแวดลอ้มิ?

บรษิทั คนีน ์จํากดั



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

บรษิทั ไทยแอดวานซ ์อะกร ีเทค จํากดั 

ผูท้าํระบบไฮโดรโปนกิสแนวต ัKง์  (กรณีราคาที?ดนิสงู)

ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

โรตสีาเร็จรปูพรอ้มทานํ  ตราอบัดลุเลาะ
บรษิทั เจบโีกล เบเกอรี? (ประเทศไทย)

จดุเดน่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
•แป้งโรตมีคีวามเหนยีวนุ่ม เนน้รสชาตคิวามมันเค็มในตวั ไมม่ไีขมันจากเนย
•เป็นของรับประทานเลน่ของผูค้นสาหรับโรตกีรอบที)เป็นสนคา้ขายดีํ ิ  สามารถเกบ็ไดน้าน 1 เดอืน 
•สวนแบบแชแข็งอยูไ่ดป้ระมาณ่ ่  1 ปี สามารถนําไปรับประทานไดทั้Dงแบบคาวและหวาน 
•โดยสตูรจะเป็นแบบดั Dงเดมิจากคนรุน่เกา่ที)ยังคงเอกลักษณข์องแป้งโรตเีอาไวไ้ด ้
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อาหารเสรมิและเครื?องสาอางถงัเชาสทองํ ่ ี  ตรา “เซน”

จดุเดน่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
•นวตักรรมการเพาะเลีDยงเห็ดถังเชาสทอง่ ี  ทไีดรั้บการรับรองจากหลายสถาบัน ถั)งเชาแท ้่  ม ีอย.GAP,GMP 
และ ฮาลาล " ถั)งเชา่ หลนิจอื คณุภาพระดบัโลก

บรษิทั สยามคลาสสคเวลลเ์นสิ

ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017



รางวลัชนะเลศิ
ดา้นเศรษฐกจิ

ขนมคางกุง้ โอคสุโน่

รางวลัรองชนะเลศิ
ดา้นสงคมั

เอกลกัษณ์มะขามไทยเพื?อชุมชน

1 2 2

รางวลัรองชนะเลศิ
ดา้นสงคมั

เครื?องทํานํ Kารอ้นจากแอร ์PAC





VVIP เยี?ยมชมบธูแสดงผลงานนวตักรรม





มุมมองที#ช่วยใหน้วตักรรม
ประสบความสาํเรจ็



หวัขอ้ที?ใชพจิารณาคดักรองผลงานนวตักรรม้

1 ) แนวคดิรเิร ิ?มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคณุภาพ (สนคา้และบรกิาริ )

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สวนแบง่การตลาด่  (Market Share)

8 ) ความเสยงที?จะเกดิขนึี? K  หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจา่ย้

9 ) ประโยชนท์ี?เกดิขนึกบัลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคK

10 ) ประโยชนท์ี?เกดิขนึกบัผูเ้ก ี?ยวขอ้งK  (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั?นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ (Capability)

หวัขอ้ที?ใชพจิารณาคดักรองผลงานนวตักรรม้

1 ) แนวคดิรเิร ิ?มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคณุภาพ (สนิคา้และบรกิาร)

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สว่นแบง่การตลาด (Market Share)

8 ) ความเสี?ยงที?จะเกดิขึKน หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย

9 ) ประโยชนท์ี?เกดิขึKนกบัลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค

10 ) ประโยชนท์ี?เกดิข ึKนกบัผูเ้กี?ยวขอ้ง (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั?นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ  (Capability)

1 ) แนวคดิรเิร ิ?มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคณุภาพ (สนิคา้และบรกิาร)

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สว่นแบง่การตลาด (Market Share)

8 ) ความเสี?ยงที?จะเกดิขึKน หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย

9 ) ประโยชนท์ี?เกดิขึKนกบัลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค

10 ) ประโยชนท์ี?เกดิข ึKนกบัผูเ้กี?ยวขอ้ง (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั?นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ  (Capability)
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Testing Stores Concept
Innovative Products

Innovation Scores > 800
Screening
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Market Testing

Market Testing

Market Testing
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1 ) แนวคดิรเิริ?มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคุณภาพ (สนิคา้และบรกิาร)

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สว่นแบง่การตลาด (Market Share)

8 ) ความเสี?ยงที?จะเกดิขึKน หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย

9 ) ประโยชนท์ี?เกดิข ึKนกบัลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค

10 ) ประโยชนท์ี?เกดิขึKนกบัผูเ้กี?ยวขอ้ง (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั?นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ  (Capability)

1 ) แนวคดิรเิริ?มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคุณภาพ (สนิคา้และบรกิาร)

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สว่นแบง่การตลาด (Market Share)

8 ) ความเสี?ยงที?จะเกดิขึKน หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย

9 ) ประโยชนท์ี?เกดิข ึKนกบัลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค

10 ) ประโยชนท์ี?เกดิขึKนกบัผูเ้กี?ยวขอ้ง (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั?นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ  (Capability)

Private Brand

ผูที้#สนใจเขา้รว่มโครงการ
สามารถศึกษาละเอียดเพิ#มเตมิไดที้#

www.7innovationawards.com







ความตอ้งการของ
ตลาดและลกูคา้

ความคิดริเริ#ม
สรา้งสรรค์

เทคโนโลยี

INNOVATIONINNOVATION

สรุป-แนวทางในการสรา้งสรรคผ์ลงานนวตักรรม

1. ไม่ยดึตดิกบัความสาํเร็จในอดีต
2. ใสใ่จกบัการเปลี#ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. ใสใ่จกบัเสียงของลกูคา้(ผูบ้ริโภค)และสงัคม
4.ทาํงานเชิงรุก มองปลายทาง เห็นภาพรวม
5.นาํความสาํเร็จจากการทดลองมาขยายผล
6.ตดิตามวดัผลตอบแทน จากการทาํนวตักรรม
7. วฒันธรรมการทาํงานที#เอือA  (ไม่เป็นไซโล)

ปัจจยัที#สง่ผลตอ่ความสาํเร็จในการทาํนวตักรรมปัจจยัที#สง่ผลตอ่ความสาํเร็จในการทาํนวตักรรมปัจจยัที#สง่ผลตอ่ความสาํเร็จในการทาํนวตักรรม



จบการนาํเสนอ
ขอบคุณครับ


