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หวัขอ้

• ความหมายของนวตักรรม
• หลกัการท่ีใชส้นบัสนุนการสร้างนวตักรรม
• การสร้างนวตักรรมเพื่อการใหบ้ริการภาครัฐและเอกชน

– นวตักรรมเพ่ือสร้างคุณค่าใหป้ระชาชน พรบอ านวยความสะดวก
– นวตักรรมเพ่ือสร้างคุณค่าจาก Government open data
– นวตักรรมเพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์ของประเทศ

• บทบาทของ CIO กบัการสร้างนวตักรรม
– Strategic fit and functional integration
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นวตักรรมบริการ
• คือการคิดคน้บริการใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าแก่ผูบ้ริโภค ทั้งธุรกิจบริการ 

และธุรกิจภาคการผลิต

• นวตักรรมบริการรวมนวตักรรม เช่น 

–กระบวนการใหบ้ริการ (Service process)

– รูปแบบการท าธุรกิจ (Business model) 

–โครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ (Service 
infrastructure) 



Service Process Innovation based on 
the new concept of “Service”

• Service เป็นการบริการใหเ้ขา้ถึง Resources
• Resources หรือ ทรัพยากร หมายถึงสินทรัพยท่ี์มีกายภาพเช่น

เคร่ืองจกัร สินคา้ อุปกรณ์ คน ฯลฯ และท่ีไม่มีตวัตน เช่นความรู้ 
ทกัษะ ขอ้มูล Processes (โปรแกรมคอมพิวเต) ฯลฯ

• Processes (Activity) คือกิจกรรม งาน หรือกระบวนการท่ีตอ้งกระท า
เพ่ือใหเ้กิดผลงาน เช่นการขายสินคา้ การสอบถามราคา การขนส่ง
สินคา้ การช าระเงิน ฯลฯ 
– เป็นกิจกรรมงานท่ีท าดว้ยคน (Manual processes) หรือท่ีท าดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(Automated processes)



Value Constellation

• การแลกเปล่ียนบริการระหวา่งกนัมีกระบวนการในลกัษณะของ
เครือข่าย มี Process ท่ีเรียกวา่ “Value Constellation” 
– Value constellation ถือเป็นการ Create value แบบ Network ท่ี
ร่วมมือกนัโดยพนัธมิตร

– พนัธมิตรต่างมีทรัพยากรของตนท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
– เม่ือน าทรัพยากรมา Re-combine จะเกิดทรัพยากรใหม่ ไม่มีท่ีส้ินสุด



Service Science Concept

New Logic Old Logic

Offering Not product and service

Value co-
creation

Not just selling product nor just serving

Value in-
context

Not Value in-exchange

Variety needs
Economies of 
scope

Not Economies of scale

That leads us to the ICT based Service Innovation
To Re-position your organization and to re-design your 
business processes through:

Business Model Innovation
Business Process Innovation

Aiming at supporting customer for value co-creation 
and value delivery



Innovation in real life
Digital Everywhere

Company
Website YouTube



Innovation in real life
Context-aware-The Beacon

• Context Awareness หมายถึง
ความสามารถรับรู้สภาพแวดลอ้มของ
อุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะการรับรู้
สถานท่ีและต าแหน่ง
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Open Government vs Open Data

• Open Government หมายถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากข้ึนการท างานร่วมกนัและความโปร่งใสใน
ภาครัฐ (การเปิดประชาชนเขา้ถึงขอ้มูล ร่วมรับรู้กิจกรรมบาง
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน แสดงความรับผดิชอบต่อผลของ
การกระท า Accountability) 

• Open data หมายถึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้จดัใหป้ระชาชนใชไ้ด้
อยา่งอยา่งอิสระรัฐบาลจดัเผยแพร่ผา่นส่ือรูป Online แบบต่าง 
ๆ  เช่น สเปรดชีต Data sets และรูปแบบอ่ืนท่ีประมวลผลได ้ 
ทั้งน้ีเฉพาะขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย
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แนวคิดการพฒันาธุรกิจไทยดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั
(Thailand Business Transformation Maturity)

(10-20 years)(5-10 years)(2-5 years)(1 year)
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“Service” within the Digital Economy

Intangible resources and Processes (Activities) 
for value delivery

Tangible assets and human activities for value delivery

Interfaces interacting the two worlds

Source: Springer
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IT Engagement Model
บทบาทส าคญัของ CIO

• The system of governance 
mechanisms that brings together 
key stakeholders to ensure that 
projects achieve both local and 
company-wide objective

เป็นกลไกการเพ่ือก ากบัดูแล (การใช้
ICT) โดยน าผูเ้ก่ียวขอ้งมาปรับความ
เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี และความ
คาดหวงั เพื่อใหโ้ครงการบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด้





หลกัการวางยทุธศาสตร์เนน้ความสอดคลอ้งระหวา่ง 
Business-IT

Business
Strategy

IT Strategy

Organizational 
infrastructure 
and processes

IT 
infrastructure 
and processes

ธรุกิจ IT

ปัจจยัภายนอก

ปัจจยัภายใน

ความเขา้กนัไดข้องกลยทุธ์
Strategic fit

การเช่ือมโยงในการท างาน
Functional integration



หลกัการในการวางแผนยทุธศาสตร์

• ยทุธศาสตร์ตอ้งมีความเหมาะสม (Strategy fit) 
– Business strategy must fit the internal structure consists of  organizational 

infrastructure and processes  including knowledge and competency of workers
– Same for IT Strategy; the IT Strategy must be Strategy fit with IT Infrastructure 

and IT Organization, IT service processes and knowledge and competency the 
entire IT staffs 

• Functional integration: ยทุธศาสตร์ตอ้งสามารถเช่ือมโยงกบัหนา้ท่ีการงาน 
หมายถึงมี Strategy fit ขา้มหน่วยงาน เช่นยทุธศาสตร์ไอทีตอ้งมีความ
เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ธุรกิจ และกระบวนการท างานของไอที ตอ้งเช่ือมโยง
กบักระบวนการทางธุรกิจ



The Ten Types of Innovations



Citizen-Driven Service Framework

29
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