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สรุปการบรรยายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.15 – 15.00 น. 

หัวข้อ นวัตกรรมสร้างเงินล้าน 
โดย อาจารย์ พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ 
รองกรรมการผู้จัดการส านักพัฒนาองค์กรคุณภาพและความยั่งยืน และผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ 
บมจ. ซีพีออลล์ 

- อาจารย์พูลสวัสดิ์เริ่มบรรยายโดยตั้งค าถามว่า อะไรคือนวัตกรรม? และให้ค าตอบสั้น ๆ ว่า นวัตกรรมคือ “การ
แปลงความรู้มาเป็นเงิน” โดยอาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง นวัตกรรม กับ สิ่งประดิษฐ์ ที่บริษัท
น าเสนอออกสู่ตลาด สองอย่างนี้ต่างกัน โดยในกรณีสิ่งประดิษฐ์ สิ่งที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่บริษัทน าเสนอจะ
คลาดเคลื่อนกันมาก ท าให้ยอดขายน้อย ต้นทุนเพิ่ม ก าไรลด ส่วนในกรณีนวัตกรรม สิ่งที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่บริษัท
น าเสนอจะคลาดเคลื่อนกันน้อยมาก ท าให้ยอดขายเพิ่ม ต้นทุนลดลง และก าไรเพิ่ม 
- วงจรชีวิตของสินค้า (Product Life Cycle) เป็นเรื่องส าคัญ สินค้าทุกตัวมีวงจรชีวิตเป็น S-Curve ธุรกิจควรบอก
ได้ว่าสินค้าแต่ละตัวของตัวเองอยู่ในช่วงไหนของ curve (เริ่มต้น เติบโต อ่ิมตัว หรือ ถดถอย) แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
มุมมองเกี่ยวกับตลาดด้วย ว่าจะมองตลาดไทย ตลาดอาเซียน หรือตลาดโลก เพราะสิ่งที่ดูเหมือนจะอ่ิมตัวในตลาด
ไทยอาจจะก าลังเติบโตในตลาดอาเซียนหรือตลาดโลกก็ได้ 
- Disruptive Innovation คือนวัตกรรมที่เข้าไปยึดครองตลาดเดิม เช่น ฟิล์มโกดัก ถูกนวัตกรรมกล้องดิจิตอลยึด
ครองตลาด เป็นต้น 
- นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ต้องคิดตลอดเวลา ด าเนินไปเรื่อย ๆ ไม่มีหยุด SME ที่ประสบความส าเร็จ จะไม่หยุดออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
- หนทางหนึ่งที่จะบอกว่า SME นั้น ๆ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือไม่ ดูได้จากผลประกอบการ โดย SME ที่เป็น 
innovation-driven มักจะเป็น SME ที่ “โตผิดปกติ” หรือมากกว่า 50% ของ ผลประกอบการในตลาดโดยรวม 
- เรื่องที่ท้าทายของนวัตกรรมคือ การไม่มีไอเดีย ดังนั้นต้องมีการจุดประกายกันก่อน โดยส าหรับ SME ความท้า
ทายมีอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ เรื่องการบริการ และเรื่องคน  
- อาจารย์ขยายความเรื่องการบริการ โดยชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวมระดับ GDP ของประเทศ สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้การ
พัฒนาคือ สัดส่วนของภาคบริการ โดยยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกา ว่าภาคบริการคิดเป็น 80-90% ของ GDP โดยภาค
เกษตรคิดเป็นเพียง 1% เพราะผลิตภัณฑ์เกษตรถูกแปรรูป เพ่ิมมูลค่าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส าหรับ
ประเทศไทย ภาคเกษตรคิดเป็นเปอร์เซนต์สูงถึง 13-14% อยู่ในระดับเดียวกับอินเดีย ซึ่งอยู่ที่ 17% จึงเป็นตัวบ่งชี้
ว่า เรายังมีศักยภาพท่ีเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าด้านบริการได้อีกมาก 
- บริการใหม่ ๆ จะเกิดข้ึนได้ต้องดู Trend โดยอาจารย์ชี้ให้เห็น 3 Trend ส าคัญ ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง และการขยายตัวของเมือง ส าหรับสังคมผู้สูงอายุ อาจารย์ตีโจทย์ว่า ความ
ต้องการด้านสุขภาพจะเพ่ิมข้ึน ส่วนครอบครัวมีขนาดเล็กลง หมายความว่าความต้องการด้านความสะดวกจะเพ่ิมขึ้น 
และการขยายตัวของเมือง หมายความว่า การค้าปลีกสมัยใหม่จะเพ่ิมมากขึ้น อาจารย์เปรียบเทียบว่าการหาไอเดีย
นวัตกรรมก็เหมือนการเล่นกระดานโต้คลื่น เห็นคลื่นมาแล้ว ท าอย่างไรเราจึงจะไปอยู่บนยอดได้? 
- นอกจาก Trend แล้วก็มีเรื่องของโอกาสต่อยอดนวัตกรรม เช่น นอกจากตลาด B2C แล้วตลาด B2B อยู่ไหน จะ
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวจีนได้อย่างไร เป็นต้น 
- ในประเด็นการเข้าถึงลูกค้า อาจารย์ให้แนวคิด 2 เรื่อง คือ P.I.T.C.H. และ Market Segmentation ในส่วนของ 
P.I.T.C.H. เป็นตัวย่อของสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติ ได้แก่ P 
= Physical (ลักษณะทางร่างกาย) I = Institutions (สถาบันต่าง ๆ เช่นศาสนา) T = Technology (เทคโนโลยี) C 
= Culture (วัฒนธรรม) และ H = History (ประวัติศาสตร์) 
- เรื่อง Market Segmentation แนวคิดหลักคือการจัดกลุ่มผู้บริโภคที่มีรสนิยมใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน แบ่งกว้าง 
ๆ ได้ตามอายุ รายได้ และเพศ เมื่อเจาะจงกลุ่มลูกค้าแล้ว ต้องถามว่าเขาต้องการอะไร อยู่ที่ไหน ใช้ชีวิตอย่างไร 



SMEs Spring Up รุ่น 3 Page 2 

- ตัวอย่างนวัตกรรมข้าวต้มมัดแม่นภา เริ่มต้นจากข้าวต้มมัดเป็นของที่กินไม่สะดวก ท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาตรง
นี้ ซึ่งเมื่อผลิตนวัตกรรมออกมาแล้ว ก็ต้องคิดต่อยอดเรื่อย ๆ เช่น ข้าวต้มมัดไรซ์เบอรี่ หรือขยายเป็นขนมกล้วย ขนม
เทียน เพี่อให้เกิด S-Curve ใหม่เรื่อย ๆ ตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น น้ าพริกมินิรุ่งเจริญ เริ่มต้นจากโจทย์ว่าครอบครัวมีขนาด
เล็กลง กินน้ าพริกไม่หมดขวด เป็นต้น 
- ส าหรับตัวอย่างในต่างประเทศ อาจารย์ยกเรื่องการน า drone มาใช้ เช่น Amazon เริ่มริเริ่มใช้โดรนในการส่ง
ของ ในจีนเริ่มมีการคิดท า drone ที่คนขึ้นได้ เพ่ือแก้ปัญหารถติด ในประเทศไทย drone มีศักยภาพสูงในการ
น ามาใช้ในภาคเกษตร เช่น พ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งมีผู้เริ่มน าไปใช้ในไร่อ้อยแล้ว 
- จากนั้นอาจารย์แนะน าโครงการ Innovation Awards ของซีพี จัดร่วมกับองค์ 11 องค์กร ที่มีจุดประสงค์เพ่ือ
ขยายผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่ SME สร้างขึ้น ให้เกิดการทดสอบทดลองในตลาดจริงและมีโอกาสเข้าถึง
ช่องทางการขาย Modern Trade โดยมีตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลหลายชิ้น เช่น แป้งหอมศรีจันทร์ น้ าเต้าหู้
พร้อมดื่มโตฟุซัง ข้าวโพดหวานวีคอร์น ทุเรียนผงส าเร็จรูปพร้อมชง ผลิตภัณฑ์หญ้าหวานกรีนสวีท เดอลองกาแฟข้าว
สังข์หยด 4 in 1 เป็นต้น 
- เวลาที่เซเว่นฯ รับสินค้าใหม่จาก SME มาลอง จะเริ่มที่ E-commerce หรือขายผ่านแคตาล็อกก่อน เพ่ือให้เกิด 
learning และเจ็บตัวน้อย 
- อาจารย์สรุปด้วยแนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรมของบริษัท 3M ที่ว่านวัตกรรมคือการบรรจบกันของ ความ
ต้องการของลูกค้า ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ปกติแล้วความต้องการของลูกค้าจะไม่ถูกพูดออกมา ดังนั้น
บริษัทต้องฟังจากสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้พูด หรือจากพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเอง 
- อาจารย์ปิดท้ายด้วยข้อคิด นวัตกรรมอยู่ได้ 3-5 ปี สิ่งส าคัญกว่าคือ นวัตกร และย้ าว่าทุกอย่างไม่จีรัง องค์กรต้อง
ไม่หยุดตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


