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บทคัดย่อ 

 
นวัตกรรมคือสิ่งใหมํที่ยังไมํเคยเกิดขึ้นในโลก โดยมีการประยุกต์หลายรูปแบบเพ่ือน า

นวัตกรรมเข๎ามาใช๎ในธุรกิจ โดยปัจจุบันนวัตกรรมถือเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจให๎ประสบ
ความส าเร็จในอุตสาหกรรม ทั้งการชํวยสร๎างภาพลักษณ์ หรือ การเพ่ิมผลก าไรจากยอดขาย  
ในประเทศไทยพบวํายังขาดธุรกิจเชิงนวัตกรรมที่มาสํงเสริมให๎อุตสาหกรรมในประเทศมีความแข็งแกรํง 
การศึกษานี้จึงเลือกบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เป็นกรณีศึกษา โดยบริษัทนี้เป็นผู๎น าในอุตสาหกรรม
พลังงานซึ่งพลังงานเป็นสํวนส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอ่ืน และยังมีภาพลักษณ์ที่โดดเดํนในเรื่อง
เทคโนโลยี มีนวัตกรรมที่หลากหลายออกสูํตลาดเพ่ือพัฒนาสินค๎าให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดอยูํ
ตลอดเวลา จึงถือเป็นบริษัทที่เหมาะสมในการน าเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพ่ือเป็น
แมํแบบของการพัฒนาตํอไปในอนาคต 

กรณีศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายนวัตกรรมที่เคยเกิดขึ้นแล๎วในอดีตของบริษัท 
ปตท. จ ากัด มหาชน เกี่ยวกับแนวคิดที่กํอให๎เกิดนวัตกรรม ที่มาของนวัตกรรม วัตถุประสงค์ของ
นวัตกรรม ตัวชี้วัดหรือวัดผลของนวัตกรรม ปัญหาที่เกิดขึ้นของนวัตกรรม และ แนวทางการพัฒนา  
ตํอยอดในอนาคตของนวัตกรรม โดยหาค าตอบจากการสัมภาษณ์ผู๎จัดการสํวน ผู๎วิจัย ผู๎วิเคราะห์และ
วางแผนที่มีความเกี่ยวข๎ องในแตํละนวัตกรรมโดยตรง เนื่องจากเป็นผู๎ที่อยูํ ในวงการและ 
มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในธุรกิจและนวัตกรรมโดยตรง และยังเข๎าถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการ
เริ่มโครงการนวัตกรรมอีกด๎วย โดยนวัตกรรมที่ศึกษาจากบริษัทนั้น มี 7 ชนิด ดังนี้ 

Fit Station Mobile Service – บริการเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่องโดยรถยนต์บริการ
เคลื่อนที ่

Fully Self-Serve Petrol Station – สถานีน้ ามันบริการตนเองเต็มรูปแบบ 



(2) 

 

2 

PTT Fill & Go – บริการเติมน้ ามันผํานเทคโนโลยี RFID ส าหรับผู๎ประกอบการ 
Logistics 

The Miracle of Natural Gas – สวนแสดงไม๎เมืองหนาว จ.ระยอง จากพลังงาน
ก๏าซธรรมชาติ 

Deeplift – เทคโนโลยีเพ่ิมการดูดน้ ามันใต๎ชั้นผิวลําง  
PTT Composite Plus – ถังบรรจุแก๏สในรูปแบบของพลาสติก  
PTT Diesel CNG – อุปกรณ์ติดตั้งให๎รถ Diesel ให๎สามารถเติมก๏าซธรรมชาติได๎ 
ผลการศึกษาพบวํานวัตกรรมทั้ง 7 ชนิด สามารถด าเนินงานได๎ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว๎ของ

บริษัท ยกเว๎น “Fit Station Mobile Service” ที่ไมํสามารถปฏิบัติตามเป้าขององค์กร เพราะไมํมี
ความพร๎อมเรื่อง คูํค๎าทางธุรกิจและพนักงานด าเนินงาน จึงยังไมํสามารถด าเนินงานได๎เต็มที่ ในสํวน
ของภาพรวมในแตํละนวัตกรรมวําประสบความส าเร็จหรือไมํในมุมมองของผู๎สัมภาษณ์ แบํงออกเป็น 
4 กลุํมดังนี้  

กลุํมประสบความส าเร็จมาก ได๎แกํ “The Miracle of Natural Gas” ที่สามารถดึงดูด
นักทํองเที่ยวได๎มากกวําเป้าหมายเป็นจ านวนมาก และสามารถตํอยอดนวัตกรรมได๎งําย  

กลุํมประสบความส าเร็จแตํยังมีข๎อจ ากัดบางอยํางอยูํ ได๎แกํ “Fully Self-Serve Petrol 
Station” ที่มียอดที่น๎อยเมื่อเทียบกับสถานีบริการน้ ามันแบบเดิมที่มีพนักงานบริการ “Deeplift” ที่
เทคนิคนี้ยังไมํสามารถใช๎ได๎ทุกหลุมน้ ามันยังมีข๎อจ ากัดทางเทคนิคอยูํ “PTT Composite Plus” ที่ยัง
ไมํอยูํในชํวงขายจริงจึงยังขาดการเก็บข๎อมูลปัจจัยเรื่องราคา และ “PTT Diesel CNG” ที่ยังมี
ยอดขายที่ไมํดีนักเนื่องจากราคาน้ ามันพลังงานหลักมีราคาถูกลง ท าให๎ผู๎บริโภคไมํสนใจพลังงาน
ทดแทน 

กลุํมปานกลาง  ได๎แกํ  “PTT Fill & Go” ที่มียอดขายที่ดี แตํยังไมํครอบคลุมต๎นทุน 
และกลุํมไมํประสบความส าเร็จ คือ “Fit Station Mobile Service” ที่ติดเรื่องข๎อจ ากัดภายในบริษัท 
เรื่องการท าการตลาดและด าเนินงานอยํางแท๎จริง 
 
ค าส าคัญ: บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน, นวัตกรรม 
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ABSTRACT 
 

To describe innovations in the PTT public Company Limited, a Thai state-
owned SET-listed oil and gas company, Sources of innovation, main objective 
innovation, Scale for evaluated innovation, Problem of innovation and way of 
development in innovation were examined 

Interviews with managers, Analysts, Researchers and Chiefs of Planning, 
directly relate to innovation. Seven examples of innovation were studied in depth: 

Fit Station Mobile Service – outdoor service for checking car, like a self-
service station. 

Fully Self-Serve Petrol Station – Customers refuel their own cars. 
PTT Fill & Go – Technology using Radio Frequency identification (RFID), 

an improved process for refueling oil. 
The Miracle of Natural Gas – A garden in the Rayong province, southern 

Thailand, displays winter plants. 
Deeplift – Technology for improving the processing and producing of oil.  
PTT Composite Plus – Gas dispensers are made of plastic.  
PTT Diesel CNG – KIT for diesel engines in natural gas vehicles (NGV).  
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Result indicated that almost all of the innovative services met targets, 
except the “Fit Station Mobile Service”. In terms of innovation, four groups may be 
distinguished: 

1) Very successful innovation, such as “The Miracle of Natural Gas” 
attracting more tourists than hoped and leading to potential development in future.    

2) Successful innovation with few disadvantages. Fully Self-Serve Petrol 
Station, although successful, had lower aims than previous systems. Deeplift did not 
use a technique appropriate for all conditions. The development phase of PTT 
Composite Plus did not as yet include the price factor. Finally, PTT Diesel CNG had 
low sales and due to market prices, its price was lowered, Consumers focused on 
engines operating with oil rather than NGVs. 

3) As a medium success, PTT Fill & Go had high product costs. 
4) Fit Station Mobile Service was unsuccessful, lost its PTT affiliation, and 

it employees did not operate to full potential.  
 
Keywords: PTT, Innovation 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษานวัตกรรมในธุรกิจไทย กรณีศึกษาบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ชิ้นนี้ส าเร็จ
ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี เนื่องจากได๎รับความอนุเคราะห์จากที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ อาจารย์ ดร.สุทธิกร 
กิ่งแก๎ว ที่เสียสละเวลาในการให๎การชํวยเหลือในการจัดท าโครงเลํม และ แนะน าเกี่ยวกับวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอการศึกษานวัตกรรมในธุรกิจไทยฉบับนี้ 
รวมถึง อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู ที่ได๎ให๎เกียรติเป็นกรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระ และได๎ให๎
ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ตํอการจัดท าโครงเลํม สํงผลให๎การศึกษานี้มีความสมบูรณ์พร๎อม 

นอกจากนี้ขอขอบคุณผู๎ให๎สัมภาษณ์ทุกทํานในบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน และบริษัท
ยํอยของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ที่ได๎เสียสละเวลาเพื่อรํวมเป็นสํวนหนึ่งของการค๎นคว๎าอิสระชิ้นนี้ 
ในการให๎ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สํงผลให๎การศึกษาชิ้นนี้ส าเร็จ
ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 

ผู๎ศึกษาหวังเป็นอยํางยิ่งวําการศึกษานวัตกรรมในธุรกิจไทยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎
ที่สนใจในนวัตกรรม และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับนวัตกรรมโดยตรง รวมถึงผู๎ที่ประกอบธุรกิจที่สามารถ
น าองค์ความรู๎ที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน มาประยุกต์ใช๎เป็นนวัตกรรมใหมํ 
ทั้งนี้หากโครงเลํมชิ้นนี้มีข๎อบกพรํองกรณีใดก็ตาม ผู๎ศึกษาต๎องขออภัย มา ณ ที่นี้ 
 
 

นายพิชิตพล อังสกุลวงศ์ 
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สารบัญ 
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กิตติกรรมประกาศ (5) 
 
สารบัญตาราง  (12) 
 
สารบัญภาพ (13) 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 

1.1.1 ประวัติ 2 
1.1.1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 2 
1.1.1.2 ประเภทของธุรกิจ 3 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 11 
1.5 นิยามศัพท์ 11 
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บทที่ 2 วรรณกรรมและการศึกษาที่เกี่ยวข๎อง 12 
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2.1.2.3 Experience 17 

2.1.3 การศึกษาองค์ประกอบและที่มาท่ีสํงผลไปสูํนวัตกรรม 18 
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2.1.4.2 นวัตกรรมที่ไมํประสบผลส าเร็จ 26 

2.2 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 26 
2.2.1 Fit Station Mobile Service 27 

2.2.1.1 ระบบ Intelligent Oil Change 27 
2.2.1.2 ระบบ Flex Energy 27 
2.2.1.3 ระบบก าจัดของเหลว 27 

2.2.2 Fully Self-Serve Petrol Station 28 
2.2.3 PTT fill & Go 29 
2.2.4 The Miracle of Natural Gas 30 
2.2.5 Deeplift 31 
2.2.6 PTT Composite Plus 32 
2.2.7 PTT Diesel CNG 33 

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา 34 
 
บทที่ 3 วิธีการวิจัย 35 
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3.2 แหลํงที่มาของข๎อมูล 36 

3.2.1 แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 36 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศก าลังพัฒนาโดยปัจจัยส าคัญที่ท าให๎ประเทศไทยก๎าวไปสูํ
ระดับสากล คือ เศรษฐกิจของประเทศไทย  และเศรษฐกิจของประเทศไทยยังแปรผันตามผล
ประกอบการของธุรกิจที่ด าเนินการอยูํในประเทศไทย ไมํวําจะเป็นธุรกิจด๎านการเงิน การธนาคาร 
อุตสาหกรรมการผลิต การสื่อสาร การขนสํง ด๎านการศึกษา ธุรกิจเหลํานี้มีสํวนรํวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งสิ้น ในอดีตการแขํงขันของภาคธุรกิจในประเทศไทยคือการเน๎นเรื่องการ
ลดต๎นทุนการผลิต และ เน๎นในเรื่องการท าการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค๎าและบริการอยํางผิวเผิน 
แตํหลังจากเข๎าสูํยุคที่นิยมใช๎ อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ภาคธุรกิจที่หลากหลายเริ่มมีความรู๎และ
ความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์มากขึ้น สํงผลให๎ข๎อมูลขําวสารเดินทางได๎เร็วขึ้น จึงท าให๎
ธุรกิจในประเทศไทยสามารถศึกษาสินค๎า และบริการของคูํแขํงได๎งํายขึ้นพร๎อมปรับตัวดึงจุดแข็งของ
แตํละบริษัทมาเป็นของตนเองสํงผลให๎บริษัทลอกเลียนแบบแนวคิดกันไปมา จนน าไปสูํทางตันหรือจุด
ที่บริษัทในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันมีความคล๎ายคลึงกันในเรื่องสินค๎าและบริการ รวมไปถึงรูปแบบ
ขององค์กร สํงผลให๎ปัจจุบันจึงเริ่มมีแนวคิดที่จะสร๎างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ การบริการและสื่อ
การตลาด เพื่อสร๎างความแตกตํางจากคํูแขํง เนื่องจากในตลาดการแขํงขันที่มีองค์กรมีความคล๎ายคลึง
กัน ผู๎ใดสามารถสร๎างความแปลกใหมํให๎ผู๎บริโภคได๎กํอน จะสามารถฉีกตัวออกจากคูํแขํงได๎ ท าให๎
ผู๎บริโภคหันมาเลือกใช๎สินค๎าที่มีความแปลกใหมํ สํงผลให๎สามารถท าก าไรจากผู๎บริโภคได๎กํอนบริษัท
อ่ืน และสร๎างภาพลักษณ์เป็น First mover ในด๎านนวัตกรรมนั้นได๎ เพราะฉะนั้นจึงเห็นวํานวัตกรรม
เป็นเรื่องส าคัญที่บริษัททุกอุตสาหกรรมควรให๎ความสนใจค๎นคว๎า ไมํวําจากในประเทศหรือ
ตํางประเทศ เพ่ือน าแนวคิดมาปรับใช๎กับองค์กรตนเอง สร๎างความแตกตําง ยกระดับสูํสากล 

ปัจจุบันมีบริษัทชั้นน ามากมายเริ่มประยุกต์นวัตกรรมไปใช๎ในธุรกิจและประสบ
ความส าเร็จ โดยภาคอุตสาหกรรมหลักที่มีความส าคัญตํอภาคอุตสาหกรรมอ่ืน และมีผลตํอการ
ขับเคลื่อนประเทศก าลังพัฒนา คือภาคอุตสาหกรรมพลังงาน เนื่องจากในประเทศไทยภาคธุรกิจ
จ าเป็นต๎องใช๎พลังงานในรูปแบบที่ตํางกันไป  หรืออาจจะกลําวได๎วํา อุตสาหกรรมพลังงาน
เปรียบเสมือนต๎นน้ าของธุรกิจอ่ืน โดยหากธุรกิจมีปัญหาอาจกระทบตํอธุรกิจอ่ืนและกระทบตํอ
เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ๎อม ดังนั้นอุตสาหกรรมพลังงานจึงเป็นสํวนที่นําสนใจในการศึกษา โดย
บริษัทที่ข้ึนชื่อวําเป็นอันดับหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมพลังงาน คือ บริษัท การปิโตรเลียมแหํงประเทศ
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ไทย หรือ บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน การวิจัยนี้จึงเลือกบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน มาเป็น
กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมในธุรกิจไทย โดยมีรายละเอียดความเป็นมาดังนี ้

 
1.1.1 ประวัติ 

 

 
 
ภาพที่ 1.1  บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 

 
บริษัทการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย หรือ ปตท. จ ากัด มหาชน เริ่มแรกถูก

กํอตั้งในรูปแบบของบริษัท มหาชน โดยกํอนตั้งขึ้นวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ตามพระราชบัญญัติ
การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 มีวัตถุประสงค์ให๎รัฐบาลมีสํวนรํวมในการด าเนินธุรกิจ
ด๎านปิโตรเลียมและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียมในรูปแบบของการถือหุ๎นของบริษัทในสัดสํวน
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 ท าให๎ภาครัฐมีอ านาจในการสร๎างความคลํองตัวในภาคธุรกิจพลังงานผําน
บริษัท ปตท. มหาชน เนื่องจากภาครัฐเห็นถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นต๎นน้ าของ
ธุรกิจอ่ืน จึงต๎องการจะมีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางของพลังงานในประเทศ เพ่ือให๎อุตสาหกรรม 
หรือ ธุรกิจอ่ืน ไมํเกิดปัญหาในการใช๎พลังงาน ตํอมาได๎มีพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
ให๎บริษัท ปตท. มหาชน แปลงสภาพเป็นบริษัท “มหาชนจ ากัด” ในทุนจดทะเบียนเริ่มต๎น 20,000 
ล๎านบาท และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู๎ถือหุ๎น
ใหญํ และก ากับดูแลโดยกระทรวงพลังงานแหํงประเทศไทย 

1.1.1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ของบริษัท มีมากกวําการสร๎างผลก าไรแบบธุรกิจทั่วไป ด๎วย

ความที่เป็นรัฐวิสาหกิจจึงต๎องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ โดย
มุํงเน๎นไปในด๎านการสร๎างความม่ันคงให๎ประเทศชาติในด๎านของพลังงานและปิโตรเคมีอยํางครบวงจร 
ในฐานะของบริษัทพลังงานแหํงชาติ รวมถึงการคิดค๎น จ าหนําย พร๎อมทั้งกระตุ๎นให๎ประชาชน
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ตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอยํางเหมาะสม โดยแบํงพันธกิจ
ออกเป็น 6 สํวนดังนี้ 

(1) ต่อประเทศ  
สร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานใน

ปริมาณทีเ่พียงพอมีคุณภาพได๎มาตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื่อเสริมสร๎างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(2) ต่อผู้ถือหุ้น  

ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร๎าง ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยาย
ธุรกิจให๎เติบโตตํอเนื่องอยํางยั่งยืน 

(3) ต่อคู่ค้า  
ด าเนินธุรกิจรํวมกันบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม มุ๎งสร๎างความ

ไว๎วางใจ ความสัมพันธ์ และความรํวมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
รํวมกันในระยะยาว 

(4) ต่อสังคมชุมชน  
เป็นองค์กรที่ดีของสังคมด าเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบตํอ

สิ่งแวดล๎อมตามมาตรฐานสากล และ มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกํสังคมชุมชน 
(5) ต่อลูกค้า  

สร๎างพึงพอใจและความผูกพันแกํลูกค๎า โดยผํานการน าเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลด๎วยราคาเป็นธรรม 

(6) ต่อพนักงาน  
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การท างานระดับมืออาชีพอยําง

ตํอเนื่อง ให๎ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการท างาน ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นน า เพ่ือสร๎างความ
ผูกพันตํอองค์กร 

1.1.1.2 ประเภทของธุรกิจ 
จากข๎างต๎นบริษัทจัดการและด าเนินตามพันธกิจให๎ควบวงจรในเรื่องของ

พลังงาน และปิโตรเคมีนั้นบริษัทไมํสามารถบริหารหน๎าที่ที่หลากหลายและโครงสร๎างที่ซับซ๎อนในการ
ท างานได๎ภายในบริษัทเดียว บริษัทจึงจ าเป็นจะต๎องมีบริษัทยํอยหรือบริษัทรํวมค๎ามากมาย เพ่ือแบํง
หน๎าที่การดูแลด๎านพลังงานและปิโตรเคมีออกเป็นสัดสํวน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการและ
ควบคุมพลังงานผํานบริษัทเหลํานี้ โดยบริษัทได๎แบํงธุรกิจออกเป็น 3 สํวน คือ 

(1) หน่วยธุรกิจต้นน้ า  
ด าเนินธุรกิจจัดหา ขนสํง และจัดจ าหนํายก๏าซธรรมชาติ รวมถึงการ

จัดหาทรัพยากรก๏าซจากใน และนอกประเทศ เพ่ือน าไปใช๎ในอุตสาหกรรมส าคัญตํอไป ยกตัวอยําง
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เชํน การจ าหนํายให๎กับลูกค๎ากลุํมผู๎ผลิตไฟฟ้า ภายใต๎พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ.2550   

(2) หน่วยธุรกิจปลายน้ า  
ด าเนินธุรกิจจ าหนํายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง 

ผลิตภัณฑ์หลํอลื่น และผลิตภัณฑ์ค๎าปลีก โดยท าตลาดทั้ง ตลาดค๎าปลีก (B2C) ตลาดพาณิชย์ (B2B) 
กลุํมขาย Supply sales และรวมถึงตลาดนอกประเทศอีกด๎วย 

(3) หน่วยธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด าเนินงานจัดสรรสินทรัพย์ของบริษัทในกลุํม ปตท. จ ากัด มหาชน และ

จัดการโครงสร๎างที่หลากหลายของบริษัท ให๎เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต 
 
 
 



5 

 

5 

ตารางที่ 1.1  
 
โครงสร๎างการด าเนินธุรกิจของ ปตท. จ ากัด มหาชน และบริษัทในกลุํม 

 

ที่มา: แบบ 56-1 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 
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จากโครงสร๎างของบริษัทที่มีความซับซ๎อนและคํานิยมของโลกที่เปลี่ยนไป บริษัท
จึงพบปัญหามากมายท าให๎บริษัทในภาคอุตสาหกรรมพลังงานต๎องปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและพัฒนาให๎เกิดนวัตกรรม ยกตัวอยํางจากรายได๎หลักของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน อ๎างอิง
จากงบการเงินประจ าปี 2557 คือ รายได๎จากการขายและบริการ โดยสินค๎าที่เรารู๎จักกันดีคือ  
การจ าหนํายน้ ามันส าเร็จรูป และ ก๏าซธรรมชาติ ที่เราเรียกกันวํา NGV ทั้งค๎าปลีกและค๎าสํงไปสูํ
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ที่มาของน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันดิบและก๏าซธรรมชาติเกิดจาก การทับถม
ของซากสิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความร๎อนโดยต๎องใช๎เวลาหลายร๎อยล๎านปี จึงเกิดเป็น
พลังงานในรูปแบบที่แตกตํางให๎เราได๎ใช๎กัน ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดโดยจะเกิดขึ้นได๎ต๎อง
ใช๎เวลาอีกหลายปี ดังนั้นปริมาณการใช๎พลังงาน และการจัดหาพลังงานน้ ามัน และก๏าซธรรมชาติที่
บริษัทจ าหนํายจึงต๎องมีความสมดุลและเหมาะสมเพื่อให๎บริษัทสามารถคงรายได๎เป็นเวลานาน 
 
ตารางที ่1.2 
 
การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2553-2557 

 
ทีม่า: “สถานการณ์พลังงานไทย,” โดย กระทรวงพลังงาน, สืบค๎นจาก http://www.eppo.go.th/ 
info/Situation/ quarterly/2014_Q4.pdf 
 

จากอัตราการใช๎พลังงานที่มีความหลากหลายในประเทศไทยเราจะเห็นวํามี
แนวโน๎มการใช๎พลังงานในปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย อาทิเชํน ราคาน้ ามัน
ตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น หรือเหตุการณ์บ๎านเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ 
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แตํอยํางไรก็ดี การที่ประชากรยังใช๎พลังงานหลากหลายชนิดมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรที่น ามาผลิต
พลังงานของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน นั้นมีจ ากัด สํงผลให๎บริษัทจ าเป็นต๎องปรับตัวให๎เข๎า กับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เพราะการที่บริษัทประสบปัญหาอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจ
ประเทศด๎วย ดังนั้นนวัตกรรมพลังงานทดแทนหรือการตลาดแบบใหมํ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของบริษัท
ที่สามารถเพ่ิมรายได๎ของบริษัทและแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ เพ่ือความยั่งยืนในระยะยาวให๎เป็นเส๎นทาง
ให๎บริษัทสามารถปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 

1.1.2 ความส าคัญของปัญหา 
จากประวัติความเป็นมาและปัญหาเบื้องต๎นของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ที่

ทางรัฐบาลยังมีสํวนรํวมในบริษัทรัฐวิสาหกิจนี้ จะพบวําบริษัทในธุรกิจพลังงานมีความส าคัญตํอภาค
เศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอยํางมาก ยกตัวอยํางเชํนภาคการขนสํงคมนาคมของประเทศไทยยัง
จ าเป็นต๎องใช๎น้ ามัน NGV หรือ LPG เพราะฉะนั้นจะเห็นวําพลังงานจึงมีผลกระทบโดยตรงกับ
คําใช๎จํายด๎านต๎นทุนของธุรกิจอ่ืนในประเทศไทย เราจึงยกบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เป็นบริษัทที่มี
ผลตํอเศรษฐกิจไทย และจากการศึกษาพบวําบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน นั้นมีนวัตกรรมหลากหลาย
อยํางที่ประยุกต์ใช๎ในธุรกิจของตนเอง เพ่ือแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกันความเสียงหาย หรือมี
จุดประสงค์ในการพัฒนาบริษัท โดยนวัตกรรมเหลํานี้สามารถสร๎างประโยชน์ในหลายแงํจากการ ลด
ต๎นทุน เพ่ิมยอดขาย สร๎างภาพลักษณ์ให๎องค์กร เชํนการพัฒนาสํวนผสมทางเคมีในผลิตภัณฑ์พลังงาน
เชื้อเพลิงที่ถูกจ าหนํายตามท๎องตลาดโดยท าให๎น้ ามันเบนซินสามารถผสมกับเอทานอลได๎ สํงผลให๎
ต๎นทุนทางธุรกิจอ่ืนถูกลง จากราคาน้ ามันใหมํที่ถูกลง มีภาพลักษณ์ทางธุรกิจแนวรักษาสิ่งแวดล๎อม
เพ่ิมมากขึ้นจากการปลํอยมลพิษน๎อยลง และแก๎ปัญหาการใช๎ทรัพยากรน้ ามันเชื้อเพลิงในการผลิตที่มี
จ ากัดในประเทศให๎ลดลง จึงอาจกลําวสรุปได๎วํานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรมีผลตํอการขับเคลื่อน
องค์กรไปในทิศทางที่ดี เกิดการใช๎ทรัพยากรของโลกที่มีจ ากัดให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด และนวัตกรรม
บางชนิดยังเป็นผลกระทบทางอ๎อมในการรักษาสิ่งแวดล๎อมในลักษณะของ “สินค๎าสีเขียว” 

 

ภาพที่ 1.2 ตัวอยํางนวัตกรรมน้ ามันเชื้อเพลิง E85 
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1.1.3 ปัญหาที่เกิดในประเทศไทย 
เราจะเห็นวํานวัตกรรมเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนให๎บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน สูํ

องค์กรชั้นน าของประเทศ และยกระดับภาคอุตสาหกรรมพลังงานโดยรวม สํงผลให๎ธุรกิจอ่ืนด าเนิน
กิจการได๎ดีขึ้น เศรษฐกิจในประเทศยํอมดีขึ้น แตํในทางกลับกันภาพธุรกิจอ่ืนในไทยมีการประยุกต์ใช๎
นวัตกรรมน๎อยจนถึงขั้นไมํมีเลย หากธุรกิจด๎านอ่ืนหันมาใช๎นวัตกรรมในธุรกิจให๎มากขึ้นจะสํงผลให๎
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้น ไมํวําจะทางตรงหรือทางอ๎อม 

เพราะฉะนั้น ปัญหาของกรณีศึกษาชิ้นนี้ คือ การที่ธุรกิจอ่ืนในประเทศไทย 
จ าเป็นต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับทิศทางของโลก และทรัพยากรโลกที่มีจ ากั ด ผํานการประยุกต์ใช๎
นวัตกรรม ตามแบบอยํางกรณีศึกษาชิ้นนี้ที่แสดงให๎เห็นถึงนวัตกรรมที่หลากหลายของบริษัท ปตท. 
จ ากัด มหาชน ที่เลือกใช๎และปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับธุรกิจของตนเพ่ือท าให๎สินค๎าและบริการ มี
คุณภาพสูงขึ้น การบริหารปริมาณทรัพยากรที่น๎อยลง และเหมาะสบกับทิศทางธุรกิจในประเทศไทย 
เพ่ือเพ่ิมจุดแข็งให๎กับธุรกิจของตนเองน าไปสูํการยกระดับสูํสากลและพร๎อมที่จะตอบสนองตํอความ
ต๎องการของลูกค๎าในเวลาเดียวกัน สํงผลสูํภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมในทิศทางที่ดีข้ึน 

1.1.4 ผลกระทบหากไม่เกิดนวัตกรรม 
ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนหากองค์กรใดมิได๎ประยุกต์ใช๎นวัตกรรมในองค์กร โดยจะ

บอกเลําผํานกรณีศึกษาบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เป็นองค์กรระดับต๎นของประเทศไทย และสินค๎า
สํวนใหญํในลักษณะพลังงานจึงถือเป็นธุรกิจต๎นน้ าในการผลิตวัตถุดิบให๎โรงงาน รวมถึงผลิตน้ ามันใน
การจ าหนํายค๎าปลีกเชํน น้ ามันที่เราใช๎เติมในปัจจุบัน หากไมํเกิดนวัตกรรมที่หลากหลายในองค์กร 
ปตท. จ ากัด มหาชน ดังในปัจจุบัน ต๎นทุนของวัตถุดิบต๎นน้ าจะมีราคาสูงขึ้น สํงผลให๎ธุรกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง หรือต๎องน าสินค๎าของบริษัทไปใช๎ในธุรกิจต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงตั้งราคาสูงขึ้นสํงผลตํอ
ราคาขายในท๎องตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น การแขํงขันกับประเทศอ่ืนจึงเป็นเรื่องยาก น าไปสูํเศรษฐกิจไทย
ทีแ่ยํลงกวําปัจจุบันที่เป็น และยังสํงผลตํอสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากสินค๎าของบริษัทหลักคือพลังงานน้ ามัน
มีแหลํงก าเนิดมาจากธรรมชาติ จึงสรุปได๎วําบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสูํการพัฒนาประเทศผํานนวัตกรรมในสินค๎าและบริการอยํางแท๎จริง หากไมํ
เกิดนวัตกรรมขึ้นจะมีผลกระทบทางลบตํอบริษัท ผู๎เกี่ยวข๎อง และเศรษฐกิจไทย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

ท าการศึกษากรณีศึกษาบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ในแงํของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
บริษัท เพ่ืออธิบายวํามีที่มาและลักษณะของนวัตกรรมอยํางไร โดยกลําวอ๎างผํานทฤษฎี ผลกระทบ
ของนวัตกรรมตํอผู๎เกี่ยวข๎อง รวมถึงผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือสรุปวํา
นวัตกรรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไมํ และเป็นตัวอยํางในการประยุกต์ใช๎นวัตกรรมตํอผู๎ที่สนใจ 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน โดยมีระยะเวลา
การศึกษาเก็บข๎อมูลตั้งแตํวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยขอบเขตการศึกษา
นวัตกรรมนี้จะศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแตํเดือน มกราคมปี พ.ศ. 2554 – 2558 เพ่ือให๎นวัตกรรม
ที่ศึกษามีความรํวมสมัยสามารถปรับใช๎กับปัจจุบันได๎งํายกวําข๎อมูลนวัตกรรมเกําที่เคยเกิดขึ้น โดยเป็น
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัทหลักของ ปตท. จ ากัด มหาชน และบริษัทยํอย หรือบริษัทที่ถือหุ๎นเกิน 
50% เทํานั้น เนื่องจากเป็นบริษัทที่ ปตท. จ ากัด มหาชน เข๎าไปมีอ านาจในการตัดสินใจและบริหาร
เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น โดยไมํนับรวมนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัทรํวมค๎าที่บริษัทอาจไมํมี
โอกาสในการรํวมพัฒนาและตัดสินใจได๎อยํางเต็มที ่

จากรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู๎สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได๎แบํงบริษัทตามหลักเกณฑ์ ส านักงานการตรวจเงิน
แผํนดิน ออกเป็น 2 ประเภท มีวิธีการบันทึกบัญชีตํางกัน โดยบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน มีบริษัทที่
เข๎าหลักเกณฑ์จ าเป็นต๎องน ามาบันทึกบัญชี ดังนี้ 
 

1.3.1 บริษัทย่อย  
คือบริษัทที่ ปตท. จ ากัด มหาชน ถือหุ๎นเกินกวํา 50%  โดยพิจารณาวําเข๎า

เงื่อนไข มาตรฐานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวมหรือไมํ จากรายงานการตรวจสอบงบ
การเงิน ทั้งนี้หากถูกพิจารณาต๎องน างบการเงินของบริษัทยํอยมารวมอยูํในงบการเงิน โดยบริษัท 
ปตท. จ ากัด มหาชน ทั้งนี้เป็นบริษัทที่น านวัตกรรมมาศึกษาเนื่องจากบริษัทหลักมีอ านาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมของบริษัทยํอย 100% โดยมีรายชื่อบริษัทยํอยที่เข๎าขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1.3.1.1 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด หรือ PTTLNG ธุรกิจก๏าซธรรมชาติ จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 
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1.3.1.2 บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือ PTTEP 
ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย PTT มีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 65.29 

1.3.1.3 บริษัท ปตท.จ าหนํายก๏าซธรรมชาติ จ ากัด หรือ PTTNGD ธุรกิจก๏าซ
ธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 58 

1.3.1.4 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด หรือ PTTER ธุรกิจเหมือน
ถํานหินลงทุนในตํางประเทศ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 

1.3.1.5 PTT Green Energy Pte Limited หรือ PTTGE ธุรกิจลงทุนในธุรกิจ
ปาล์มน้ ามัน จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 

1.3.1.6 PTT (Cambodia) Limited หรือ PTTCL ธุรกิจการตลาดน้ ามัน จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศกัมพูชา โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 

1.3.1.7 Subic Bay Energy Co., Ltd หรือ SBECL ธุรกิจการตลาดน้ ามัน จัดตั้ง
ขึ้นที่เกาะเคย์แมน โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 

1.3.1.8 PTT International Trading Pte Ltd หรือ PTTT ธุรกิจการค๎าสากล
น้ ามัน จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 

1.3.1.9 บริษัท ปตท.ธุรกิจค๎าปลีก จ ากัด หรือ PTTRB ธุรกิจรับจ๎างบริหารงาน
และการตลาดน้ ามัน จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 

1.3.1.10 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด หรือ PTT TANK ธุรกิจทําเทียบเรือ
และคลังผลิตภัณฑ์ จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 

1.3.1.11  PTT Oil Myanmar Co., LTD หรือ PTTOM ธุรกิจการตลาดน้ ามัน 
จัดตั้งขึน้ในประเทศสหภาพพมํา โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 

1.3.1.12  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด หรือ PTTPL ธุรกิจบริการ
ด๎านโลจิสติกส์ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุนร๎อยละ 100 

1.3.1.13 บริษัท พีทีที  พีเอ็มเอ็มเอ จ ากัด หรือ PTTPMMA ธุรกิจผลิตและ
จ าหนํายเม็ดพลาสติกพอลิเมทิล เมทาคริเลต จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทมีสัดสํวนเงินลงทุน
ร๎อยละ 100% 

1.3.2 บริษัทร่วมค้า  
คือบริษัทที่ ปตท. จ ากัด มหาชน ถือหุ๎นระหวําง 20-50% โดยพิจารณาวําเข๎า

เงื่อนไข มาตรฐานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่องการรํวมการงานหรือไมํ ทั้งนี้หากถูกพิจารณาต๎องน า
สํวนได๎สํวนเสียของบริษัทรํวมค๎ามาประเมินในการบันทึกบัญชี ทั้งนี้จะไมํน านวัตกรรมจากบริษัท
ประเภทนี้ในใช๎ในการศึกษาเนื่องจากบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ไมํได๎มีอ านาจ ออกเสียงข๎างมากใน
การก าหนดทิศทาง ริเริ่มแนวคิด หรือตดัสินใจในนวัตกรรม 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนี้ 
1. เพ่ือให๎ภาคธุรกิจทั้งที่เกี่ยวข๎องกับพลังงานโดยตรงและไมํเกี่ยวข๎อง น าข๎อมูลไป

ศึกษาและเขา๎ใจถึงที่มาที่ไปของนวัตกรรมของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน และสามารถน าโครงการนี้
ไปศึกษาเป็นแนวคิดไปสูํนวัตกรรมใหมํในธุรกิจของตน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันและ
พัฒนาธุรกิจให๎ดีขึ้น สํงผลไปถึงระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยในทิศทางบวก น าไปสูํการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

2.  สามารถน าผลของการศึกษานวัตกรรมในธุรกิจไทยนี้เป็นฐานข๎อมูลในการตํอยอด
การท าวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรมในประเทศไทย และตํางชาติ เพ่ือปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนข๎อมูล
ให๎ทันสมัยและเหมาะสมตํอการใช๎งานมากขึ้น 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 

นวัตกรรม หมายถึง การน าสิ่งใหมํที่ยังไมํเคยมีมากํอนมาพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่
มีอยูํให๎ทันสมัย หรือได๎ผลดียิ่งขึ้น 

ประเทศก าลังพัฒนา หมายถึง ประเทศที่มีรายได๎ระดับต่ า หรือปานกลางอ๎างอิงจาก
การแบํงของธนาคารโลก อยูํในชํวงการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม 

First mover หมายถึง บริษัทที่เข๎าสูํตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นรายแรก สามารถเข๎าถึง
ทรัพยากรและเป้าหมายได๎กํอนบริษัทอ่ืน 

ธุรกิจต้นน้ า หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตวัตถุดิบ ให๎แกํธุรกิจอ่ืนไปตํอยอด หรือน้ าไปใช๎ใน
อุตสาหกรรม 

ตลาดค้าปลีก (B2C) หมายถึง ผู๎บริโภคท่ัวไป ที่เป็นประชาชน ซื้อไปใช๎ด๎วยตนเอง มิได๎
น าสินค๎าไปใช๎เพื่อประกอบธุรกิจในนามนิติบุคคล 

ตลาดพาณิชย์ (B2B) หมายถึง กลุํมลูกค๎าที่เป็นบริษัท หรือองค์กรที่ซื้อผลิตภัณฑ์จาก
บริษัทเพ่ือใช๎ในการด าเนินงานกิจการของตนเอง 

กลุ่มขาย Supply Sales หมายถึง กลุํมผู๎ค๎าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นไปตามมาตรา 7 และ 
10 ตามพระราชบัญญัติการค๎าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

  
 บททบทวนวรรณกรรมเป็นการศึกษาในทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรม หรือการพิสูจน์
ผลของนวัตกรรม แนวคิดหรือบทวิจัยของนวัตกรรม รวมไปถึงกรณีศึกษานวัตกรรมของบริษัท ปตท. 
จ ากัด มหาชน เพ่ือใช๎เป็นแนวทางและกรอบในการศึกษานวัตกรรมในธุรกิจไทย กรณีศึกษาบริษัท 
ปตท. จ ากัด มหาชน โดยจะน าเสนอดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข๎อง 
2.1.1 นิยามของนวัตกรรม 
2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับนวัตกรรม 
2.1.3 การศึกษาองค์ประกอบและที่มาที่สํงผลไปสูํนวัตกรรม 

2.1.3.1 ที่มาของนวัตกรรม 
2.1.3.2 ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับนวัตกรรม 

2.1.4 ตัวอยํางการประยุกต์ใช๎นวัตกรรมในธุรกิจ 
2.1.4.1 นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
2.1.4.2 นวัตกรรมที่ไมํประสบความส าเร็จ 

2.2 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 
2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 

เรามีความจ าเป็นจะต๎องเข๎าใจถึงนวัตกรรมอยํางแท๎จริง ทั้งความหมาย ประเภทของ
นวัตกรรม ค าจ ากัดความ เพ่ือจะได๎สามารถพิจารณาผลิตภัณฑ์และตัดสินใจได๎วําสิ่งไหนคือนวัตกรรม 
สิ่งไหนคือการลอกเลียนแบบ ดังนั้นการศึกษาทฤษฎี บทความ แนวคิด งานวิจั ย ปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง 
รวมถึงเหตุการณ์ท่ีประสบความส าเร็จและล๎มเหลว จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อจะได๎สามารถตัดสินใจได๎วําสิ่ง
ไหนเป็นนวัตกรรมหรือไมํอยํางไร  
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2.1.1 นิยามของนวัตกรรม 
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความคิดสร๎างสรรค์ ให๎เป็น

การกระท า ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดเดิมแบบคํอยเป็นคํอยไป จนถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปอยํางสิ้นเชิง โดยอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทั้งหมด ตั้งแตํ ความคิดสร๎างสรรค์ การ
ออกแบบ การปฏิบัติ และการขายความคิดนั้นในเชิงพาณิชย์ โดยเป้าหมายของนวัตกรรม คือ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก ท าให๎ใครหรืออะไรบ๎างอยํางดีข้ึนกวําเดิม นวัตกรรมที่น าไปสูํผลิตผลที่สูงขึ้นจาก
พ้ืนฐานส าคัญของความมั่นคั่งในระบบเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น ในโลกธุรกิจ นวัตกรรมชํวยเพ่ิมมูลคําให๎
ลูกค๎าและตัวธุรกิจ หรือ ท าให๎คุณภาพชีวิตของคนดีข้ึน (วัฒนา มานะวิบูลย์, 2555) 

หรือบางทํานจะให๎ความหมายที่แตกตํางแตํใกล๎เคียง เชํน Zaltman (1973) 
(สิรินันท์ วิชิตญาณ, 2552) ได๎ให๎ค านิยามดังนี้ นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือ สิ่งของ
ที่ได๎รับการรับรู๎จากกลุํมผู๎ใช๎วําเป็นสิ่งใหมํ และ นิลรัตน์ (2555) ได๎ให๎ความหมายของ นวัตกรรม 
หมายถึง สิ่งใหมํที่กระท าซึ่งเกิดจากการใช๎ความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์ สิ่งใหมํนี้อาจจะอยูํในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการพัฒนา โดยกลําวสรุปได๎
จากข๎อมูลของ ส านักงานนวัตกรรมแหํงชาติ (2549) ที่ใหค๎ าจ ากัดความของนวัตกรรมหมายถึง สิ่งใหมํ
ที่กระท าซึ่งเกิดจากการใช๎ความรู๎ และความคิดสร๎างสรรค์ที่มีประโยชน์ตํอเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
องค์ประกอบใหมํ พัฒนาจากความรู๎และความคิดสร๎างสรรค์ มีประโยชน์ และมีโอกาสพัฒนาตํอได๎ มี
ขั้นตอนของนวัตกรรม ดังนี้ 

2.1.1.1 การคิดค๎น (Invention) 
2.1.1.2 การพัฒนา (Development) 
2.1.1.3 ขั้นน าไปใช๎จริง (Implement) 
2.1.1.4 ขั้นเผยแพรํ (Promotion) 
จากนิยามที่ศึกษา มักมีบทความที่มักกลําวค าวํา “นวัตกรรม” เกี่ยวเนื่องกับค า

อ่ืนเสมอ ยกตัวอยํางเชํน “นวัตกรรม” มีความแตกตํางจาก “ความคิดสร๎างสรรค์” อยํางไร โดยจาก
บทความของ  มารวย สํงทานินทร์ (2557) ได๎กลําวไว๎วํา นวัตกรรมถือเป็นปัจจัยที่ท าให๎องค์กร
ได๎เปรียบ และความคิดสร๎างสรรค์มิได๎มีความแตกตํางจากนวัตกรรมอยํางสิ้นเชิง เพียงแตํความคิด
สร๎างสรรค์มักจะเป็นจุดเริ่มต๎นของนวัตกรรม หรืออาจพูดได๎วําเป็นกระบวนการหนึ่งที่อยูํในการสร๎าง
นวัตกรรม  

หรือ “นวัตกรรม” มักจะมาคูํกับ “เทคโนโลยี” โดย Roger (1995) และ 
สิรินันท์ วิชิตญาณ (2552) ได๎ให๎ค านิยามวําเทคโนโลยี คือ การออกแบบองค์ประกอบใหมํเพ่ือลด
ความไมํแนํนอนของผลลัพธ์ อันเกิดจากเครื่องมือ หรือปัจจัยอ่ืน โดยมีองค์ประกอบ เป็น Software 
คือสํวนของข๎อมูลที่ใช๎ในการด าเนินงาน และ Hardware คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช๎ในการ
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ด าเนินงานรํวมกับ Software ดังนั้นเรามักจะได๎ยิน นวัตกรรม กับ เทคโนโลยี มาคูํกัน เพราะมีความ
เหมือนและคล๎ายกันในหลายกระบวนการ  แตํทั้งนี้ นวัตกรรมอาจจะรวมถึงสิ่งที่ไมํมี Hardware และ 
Software เป็นองค์ประกอบ จึงอาจจะกลําวสรุปได๎วํา นวัตกรรมมีความเหมือนกับ เทคโนโลยี แตํ
สามารถใช๎ได๎ครอบคลุมมากกวําเทคโนโลยีที่ใช๎ได๎เฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับองค์ประกอบของเทคโนโลยี 

2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
จากบทความของ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม (2552) ได๎แบํงประเภทของ

นวัตกรรมออกเป็น 3 ประเภท โดยใช๎เกณฑ์การแบํงจากลักษณะของสินค๎า แบํงออกมาได๎ดังนี้ 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตจาก

การปรับปรุง หรือ การผลิตขึ้นมาใหมํยังไมํถูกค๎นพบในตลาดเพ่ือน าผลิตภัณฑ์นี่ไปใชํในเชิงพาณิชย์ 
โดยผลของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นี่อาจกลายเป็นของใหมํตํอองค์กรหรือบุคคลธรรมดา ทั้งระดับ 
อุตสาหกรรม ประเทศ หรือโลก ทั้งนี้บทความของภานุ (2546, อ๎างถึงใน OKnation, 2554) ได๎
อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วํายังแบํงออกได๎อีก 2 ชนิดคือ 

(1) ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible Product) คือสินค๎าทั่วไป เชํน
รถยนต์ใหมํ สตรอเบอรี่ไร๎เมล็ด เป็นต๎น 

(2) ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Product) อาจเป็นการ
บริการ (Service) เชํน การให๎บริการที่ปรึกษารูปแบบใหมํ การเรียนการสอนทางInternet เป็นต๎น 

2. นวัตกรรมในขบวนการผลิตหรือการด าเนินงาน (Process Innovation) 
คือการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนรูปแบบ ในวิธีการผลิตหรือการให๎บริการให๎อยูํใน
รูปแบบที่แตกตํางจากเดิม 

3. นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business innovation) นวัตกรรมนี้มีจุดมุํงหมาย
เพ่ือความยั่งยืน โดยต๎องอาศัยนวัตกรรมออกสูํตลาดอยํางตํอเนื่อง ไมํใชํแคํความคิดสร๎างสรรค์หรือ
ความคิดใหมํ แตํเป็นการสร๎างมูลคําเชิงพาณิชย์ในความคิดสร๎างสรรค์นั้นด๎วย กลําวคือแหลํงส าคัญใน
การสร๎างนวัตกรรมคือ “ลูกค๎าหรือตลาดการแขํงขัน” เพราะจะแสดงถึงความต๎องการของผู๎บริโภค  

นอกจากนี้ Keeley, Quinn, and Walter (2013) ยังได๎ให๎ค านิยามโดยขยาย
ความการแบํงนวัตกรรมได๎ละเอียดขึ้นอีก โดยใช๎ชื่อวํา “10 types of Innovation” โดยใช๎เกณฑ์จาก
รูปแบบของนวัตกรรมที่แตกตํางกันและยังเรียงล าดับจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากภายในสูํ
ภายนอกอีกด๎วย โดยแบํงได๎ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 ตัวอยํางบริษัทนวัตกรรมแบบ Configuration 
 

2.1.2.1 Configuration  
เป็นการแก๎ไขจากโครงสร๎างภายในองค์กร ตั้งแตํสํวนประกอบขนาดเล็ก 

สินค๎าจนถึงระดับองค์กร ดังนั้นที่มาของนวัตกรรมสํวนใหญํจะมาจากภายในเป็นหลัก โดยอาจเกิด
จากทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมบริหาร ที่น าสิ่งใหมํมาปรับปรุงใช๎ในองค์กรโดยสามารถแบํงออกมาได๎อีก 
4 ประเภท ดังนี้ 

(1) Profit Model เป็นรูปแบบนวัตกรรมอยํางหนึ่งที่มีลักษณะการขาย
สินค๎าและบริการอันหนึ่งในลักษณะจูงใจ น าไปสูํการขายสินค๎าหรือบริการอีกอยํางหนึ่งเพ่ือให๎การใช๎
งานสมบูรณ์แบบ โดยมีจุดประสงค์ในการท าก าไรจากสินค๎าชิ้นที่สองอยํางตํอเนื่อง ในปัจจุบันเรา
สามารถเห็นรูปแบบนี้ได๎ท่ัวไป โดยบางกลุํมอาจน าสินค๎ารูปแบบเดิมมาแยกออกเป็น 2 ชิ้นสร๎างความ
ซับซ๎อนมากขึ้น แตํงํายตํอการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับลูกค๎าหลายกลุํม ตัวอยํางเชํน เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ที่จ าเป็นต๎องซ้ือหมึกปริ้นเตอร์ถึงจะใช๎งานได๎ โดยลูกค๎าอาจเลือกเฉพาะหมึกสีด าอยํางเดียว 
โดยปรับให๎งํายตํอการใช๎งานในแตํละบุคคล 

(2) Network เป็นรูปแบบหนึ่งที่สร๎างนวัตกรรมผํานการสร๎างเครือขํายจะ
ด าเนินงานแบบเดิมหรือปรับเปลี่ยนก็ได๎ โดยบริษัทเริ่มพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอํอนของธุรกิจตนเอง จึง
เลือกที่ให๎ผู๎ที่ช านาญด๎านใดด๎านหนึ่งมาท าหน๎าที่แทนเราโดยได๎ผลประโยชน์กันทั้ง 2 ฝ่าย ยกตัวอยําง
เชํน บริษัท Dell เป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ แตํพบวําการจะ Service ลูกค๎าได๎ดีจ าเป็นต๎องมี
กระบวนการทาง Logistic ที่ซับซ๎อนและต๎นทุนสูงขึ้น จึงรํวมมือกับ UPS ที่เป็นบริษัท Logistic โดย 
Dell สามารถพัฒนาระบบ Supply chain ในสํวนของ Logistic ถึงลูกค๎าได๎งํายขึ้น ในขณะที่ UPS 
ได๎ลูกค๎าเพ่ิมข้ึนจากการบริการของ Dell เป็นผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

(3) Structure เป็นการเน๎นการปรับเปลี่ ยนหรือเ พ่ิมนวัตกรรมที่
โครงสร๎างของบริษัท โดยการปรับโครงสร๎างนั้นต๎องมีผลที่ดีตํอบริษัท อาทิเชํนบริษัท Southwest 
ให๎บริการสายการบิน พบวําบริษัทของตนนั้นมีกระบวนการที่มีต๎นทุนที่สูง จึงได๎น าแนวคิด Lean 
Culture หรือกลยุทธ์ที่เน๎นไปในการลดต๎นทุนที่ไมํจ าเป็นออก มาใช๎ในอุตสาหกรรมการบิน โดยผลที่
ได๎เมื่อโครงสร๎างต๎นทุนถูกลงเราสามารถสร๎างก าไรได๎มากข้ึน 
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(4) Process เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือให๎บริการใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นหรือเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าของตนเองมากขึ้น ยกตัวอยํางเชํน ในอุตสาหกรรมจ าหนํายเสื้อผ๎า
มักมีกระบวนการที่คล๎ายกันคือผลิตมาจ านวนหนึ่ง และสํงไปขายที่ ร๎านค๎าของตนเอง บริษัท Zara 
พบวํา ร๎านค๎าของตนแตํละที่มีปัญหาในการบริหารความต๎องการสินค๎าของลูกค๎า (Demand) โดย
สินค๎าชนิดไหนที่นิยมมักจะขาดตลาด บริษัทไมํสามารถบริหารคลังเก็บสินค๎าได๎ทันกับความต๎องการ
ของลูกค๎า และยังไมํสามารถพยากรณ์ได๎อยํางแมํนย าวําสินค๎าชิ้นไหนจะขายดีในภูมิภาคไหน จาก
การศึกษาของ Zara พบวําความต๎องการด๎านแฟชั่นของลูกค๎าเปลี่ยนแปลงไปเร็ว จึงตัดสินใจเปลี่ยน
กระบวนการบริหารคลังเก็บสินค๎าของตนเอง โดยเปลี่ยนไปเน๎นที่การพัฒนาระบบขนสํง เพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็วเป็นหลัก (Responsiveness) โดยลูกค๎าสามารถ
จองสินค๎าได๎ บริษัทจะจัดสํงสินค๎าจากผํานเครื่องบินเพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎รวดเร็ว
ขึ้น สํงผลให๎เป็นจุดเดํนของร๎าน ก าไรเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่มากข้ึน แม๎จะมีต๎นทุนตํอชิ้นมากขึ้นก็ตาม 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 ตัวอยํางบริษัทนวัตกรรมแบบOffering 
 

2.1.2.2 Offering  
เป็นการน าเสนอสิ่งใหมํให๎ลูกค๎าโดยตรงสํวนใหญํจะเป็นนวัตกรรมที่

แปลกใหมํน าเสนอให๎ลูกค๎าโดยตรง แหลํงที่มาเกิดจากข๎อเสนอแนะของลูกค๎าวํามีความต๎องการ
อยํางไรตํอตัวสินค๎าและบริษัท รวมกับนวัตกรรมที่องค์กรมีและสามารถออกสินค๎าหรือบริการเพ่ือ
รองรับความต๎องการของลูกค๎าได๎ นวัตกรรมชิ้นนั้นจึงสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมทางพาณิชย์ออกมาได๎
ชัดเจน โดยแบํงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) Product Performance เป็นการพัฒนาตัวสินค๎าโดยตรงให๎รองรับ
ความต๎องการของลูกค๎า น าเสนอออกสูํตลาด ยกตัวอยํางเชํน บริษัท Dyson ผลิตพัดลมหรือเครื่องท า
ความเย็น ได๎รับข๎อเสนอแนะของผู๎ใช๎พัดลมวําใบพัดของพัดลมทั่วไปสามารถสร๎างอันตรายให๎ผู๎ใช๎งาน
ได๎ จึงออกแบบพัดลมที่ไมํใช๎ใบพัด เป็นนวัตกรรมใหมํของโลก เกิดทางเลือกให๎ผู๎บริโภค และสร๎าง
ภาพลักษณ์เป็นผู๎น าทางด๎านนวัตกรรมของโลก 
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(2) Product system เป็นการพัฒนาระบบการด าเนินงานเดิมให๎ดีขึ้น 
หรือปรับเปลี่ยนใหมํให๎เหมาะสมกับลูกค๎ามากขึ้น ยกตัวอยํางเชํน บริษัท Microsoft เห็นวําปัจจุบัน
ลูกค๎าใช๎ Smart phone และ PC มากขึ้น มีปัญหาในการโอนถํายข๎อมูลที่ซับซ๎อน บริษัท จึงออกแบบ
ระบบให๎สามารถเชื่อมตํอกันได๎งํายขึ้นผํานระบบ Internet online ที่เรียกกันวํา “Cloud” ลูกค๎า
สามารถ Save งานในมือถือ จากนั้นระบบสํงข๎อมูลอัตโนมัติ เราสามารถเปิดใช๎ในอีกอุปกรณ์ได๎ทันที  
สํงผลให๎ยอดขายและภาพลักษณ์ดีขึ้น 

  

 
 

ภาพที่ 2.3  ตัวอยํางบริษัทนวัตกรรมแบบ Experience 
 

2.1.2.3 Experience  
เป็นการน าเสนอนวัตกรรมโดยยึดภายนอกเป็นหลัก เนื่องจากแหลํงที่มี

ของนวัตกรรมสํวนใหญํมาจากข๎อมูลภายนอก เชํนประสบการณ์การใช๎สินค๎าของลูกค๎า จึงท าให๎เกิด
นวัตกรรมข้ึนเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า แบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ 

(1) Service เป็นการพัฒนาระบบให๎บริการในการขายไมํวําจะเป็นธุรกิจ
สินค๎าหรือให๎บริการ โดยปรับให๎เหมาะสมกับกลุํมลูกค๎าของตน ยกตัวอยํางเชํน  บริษัท MEN’S 
WEARHOUSE เป็นบริษัทจ าหนํายเสื้อสูทส าหรับผู๎ชาย ได๎ฟังเสียงของผู๎บริโภคที่เดินทางบํอย พบวํา
การพกเสื้อสูทมักจะประสบปัญหาเสื้อยับและหาที่รีดยาก วุํนวายในการหาร๎านซักรีด บริษัทจึงออก
บริการรีดเสื้อสูทฟรีทุกสาขาเมื่อใช๎ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นนวัตกรรมทางการบริการที่ยังไมํเคยมีมา
กํอน แม๎เป็นการเพิ่มต๎นทุนการบริการ แตํผลก าไรของบริษัทนั้นกลับเพ่ิมสูงขึ้นจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 

(2) Channel เป็นการน าเสนอสินค๎าเดิมผํานชํองทางใหมํ  โดยเกิด
นวัตกรรมขึ้นจากชํองทางนั้นยังไมํมีผู๎ใดพบเจอและน าสินค๎าไปขาย ยกตัวอยํางเชํน ตลาดกาแฟใน
ปัจจุบันของไทยหันมาบริโภคกาแฟสดกันเป็นจ านวนมากเนื่องจากมีกลิ่นและรสชาติที่ถูกปากมากกวํา
แตํการจะท ากาแฟสดจ าเป็นต๎องใช๎อุปกรณ์มากมายต๎นทุนสูง คนสํวนใหญํจึงบริโภคตามร๎านกาแฟ 
บริษัท Nespresso จึงคิดนวัตกรรมเครื่องท ากาแฟสดตามบ๎านในราคาถูก เปิดชํองทางใหมํให๎กลุํม
ลูกค๎ากาแฟสด  

(3) Brand เป็นการน าเสนอสินค๎าและบริการผําน เรื่องราว  และ 
ภาพลักษณ์ของบริษัท โดยจะมุํงเน๎นไปในการพัฒนาแบรนด์สินค๎า (Branding) ให๎เป็นที่ยอมรับใน
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ด๎านใดด๎านหนึ่ง ยกตัวอยํางเชํน บริษัท Intel เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ประมวนผล (CPU) ของ
คอมพิวเตอร์ระดับโลกที่บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์เลือกใช๎ แตํการที่ CPU เป็นเพียงอุปกรณ์ที่อยูํในคอม
คนอาจจะไมํทราบถึงชื่อแบรนด์ Intel จึงเลือกผลิตตราสินค๎าติดอยูํนอกคอมพิวเตอร์ พร๎อมสร๎างภาพ
ลักษณะด๎านเทคโนโลยี ท าให๎กลุํมลูกค๎าจดจ าและเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีตราแบรนด์  Intel สํงผล
ทางอ๎อมให๎บริษัทคอมพิวเตอร์ยังจ าเป็นต๎องเลือกใช๎  CPU ของบริษัท Intel ในการประกอบ
คอมพิวเตอร์ เป็นนวัตกรรมทางการตลาดผํานประสบการณ์ของผู๎บริโภค 

(4) Customer Engagement เป็นการสร๎างความผูกผันกับลูกค๎าระยะ
ยาว สํงผลให๎ลูกค๎าเกิดประสบการณ์ที่ดีกับสินค๎านั้นและเลือกใช๎ในอนาคตตํอไป ยกตัวอยํางเชํน 
บริษัท Blizzard ที่ผลิตเกมมากมายผลักดันให๎เกิดการแขํงขันเกม World of Warcraft เป็นกีฬาในรํม 
และมีรางวัลการแขํงขัน ท าให๎ผู๎เลํนเกมรู๎สึกผูกผันและเห็นถึงประโยชน์ของเกมจากรางวัล  และ
ภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนในมุมของกีฬา สํงผลให๎สินค๎าติดตลาด 

 

 
 
ภาพที่ 2.4 สรุป 10 Types of Innovation 
ที่มา: Dupress. http://dupress.com/articles/financial-services-innovation-strategies 
 

2.1.3 การศึกษาองค์ประกอบและที่มาที่ส่งผลไปสู่นวัตกรรม 
ในการศึกษานวัตกรรมนั้นเราควรจะทราบที่มาของนวัตกรรม รวมถึงปัจจัย

ทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นนวัตกรรมกํอนออกสูํท๎องตลาด เพ่ือเข๎าใจแนวคิดและการปรับปรุงเบื้องต๎น 
เพ่ือให๎บุคคล หรือ ธุรกิจที่น าไปศึกษาสามารถเข๎าใจพ้ืนฐานจากบทความของ  
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2.1.3.1 ที่มาของนวัตกรรม 
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม (2552) ได๎ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับแหลํงที่มา

ของการจะได๎มาซึ่งนวัตกรรมเราจ าเป็นต๎องมีแหลํงที่มาของข๎อมูล หรือ ความคิดสร๎างสรรค์นอกจาก
เกิดข้ึนมาเอง เราสามารถสร๎างสิ่งแวดล๎อม หรือค๎นหาได๎ดังนี้ 

 นวัตกรรมจากการวิจัย (Research Innovation) คือการวิจัย 
หรือกระบวนการวิจัยในรูปแบบใหมํที่ยังไมํเคยมีมากํอนอาจมาจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ 
เกิดข้ึนใหมํ 

 แหล่งข้อมูลนวัตกรรม (Resource Innovation) คือ คนที่ท า
หน๎าที่ขับเคลื่อนน าจากความคิดสร๎างสรรค์ไปสูํนวัตกรรม ดังนั้นการจะเลือกแหลํงที่มา ควรท าตั้งแตํ
โครงสร๎างองค์กร และควบคุมการคัดเลือกบุคคลกรที่เหมาะสม ผํานการฝึกอบรม (training) เพ่ือจุด
ประกายให๎พนักงานคนนั้นเกิดความคิด สร๎างนวัตกรรมที่ดีให๎องค์กร รวมถึงสภาพแวดล๎อมที่
เอ้ืออ านวยตํอการปฏิบัติงาน และสร๎างนวัตกรรมอีกด๎วย 

 

 
 
ภาพที่ 2.5 แหลํงที่มาของนวัตกรรม 
ที่มา: KMinBusiness. http://www.softbizplus.com/it/581-innovation 
 

โดย Robert W. Swaim (2011) ได๎รวบรวมข๎อมูลพร๎อมให๎ค าอธิบาย
ทฤษฎีของ Peter F Drucker (2006) ผู๎ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม และได๎ขยายความถึงแหลํงที่มา
อยํางละเอียดโดยกลําวอ๎างวํา นวัตกรรมนั้นมีแหลํงที่มาจากสถานการณ์ใดบ๎างในองค์กร โดยได๎ให๎
รายละเอียดไว๎ 7 ประเภท ดังนี้ 
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(1) The Unexpected success and failures หมายถึง การที่เรา
ล๎มเหลว หรือ ไมํประสบความส าเร็จ ในการด าเนินงานหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎เรา
ต๎องหาเหตุผลวํา ท าไมเราถึงล๎มเหลว อาทิเชํน ท าไมถึงขายเสื้อไมํได๎ ท าไมถึงเก็บเงินไมํได๎ ค าตอบ
ของกระบวนการที่เกิดจากความล๎มเหลว จะบอกให๎รู๎วําเราผิดพลาดในเรื่องใด R.W.Johnson, 
Former, CEO, Johnson & Johnson (1954) ได๎กลําวไว๎วํา “ความล๎มเหลวคือสินค๎าที่ส าคัญที่สุด
ของเรา” ดังตัวอยํางของบริษัทรถยนต์ Ford โดยสถานการณ์หลังจากปี ค.ศ. 1929 เกิดเหตุการณ์
ตลาดหุ๎นวอลสตรีทลํม สํงผลให๎เศรษฐกิจฟองสบูํ ท าให๎บริษัทรถยนต์สํวนใหญํปิดกิจการ และเหลือ
บริษัทรถยนต์น๎อยราย และ ในภาวะนั้น Ford จึงลดการหาลูกค๎าใหมํ และพยายามท าตลาดโดยเน๎น
ในลูกค๎าเดิมที่ใช๎รถยนต์อยูํแล๎วสํงเสริมเปลี่ยนรถใหมํเป็นยี่ห๎อ Ford หลังจากศึกษาพบวําตนเองนั้นไมํ
มีรถยนต์ขนาดกลางแขํงกับบริษัทรถยนต์อ่ืนที่ยังอยูํรอดในตลาด จึงพยายามผลักดันรถยนต์ใหมํ
ขนาดกลางคือ “Edsel model” ที่ได๎ชื่อมาจากหลานผู๎กํอตั้ง Ford ในปี ค.ศ. 1957 และมั่นใจวําจะ
ท าตลาดได๎โดยลงทุนด๎านสื่อเป็นจ านวนมากรวมถึงแตํงเพลงประชาสัมพันธ์ให๎รถยนต์คันนี้ สํงผลให๎
เสียงบประมาณด๎านโฆษณาเป็นจ านวนมาก แตํสุดท๎ายก็ไมํสามารถขายรถยนต์ได๎เนื่องจาก Ford ยัง
ไมํเข๎าใจถึงความต๎องการของกลุํมลูกค๎าที่เปลี่ยนไป โดยเน๎นแคํวําบริษัทตนเองต๎องมีรถยนต์ที่
หลากหลายขนาดให๎เลือก และใสํเทคโนโลยีเป็นจ านวนมากท าให๎ต๎นทุนสูง แตํทางด๎านลูกค๎าหลังจาก
เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบูํในสหรัฐฯ และสงครามระหวํางประเทศที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ได๎เปลี่ยนความ
นิยมของผู๎บริโภคด๎านรถยนต์ขนาดกลางและหันไปใช๎รถยนต์ขนาดเล็กกันหมด ท าให๎ความล๎มเหลวใน
ครั้งนั้นขาดทุนไปกวํา 250 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ Jimmy (2009) บทเรียนครั้งนั้น Ford ไมํกลําวโทษ
ลูกค๎าอยํางไมํมีเหตุผล และท าการศึกษาตลาด และกลุํมลูกค๎าให๎มากขึ้น จนค๎นพบ ตลาดใหมํ 
“lifestyle segment” และประสบความส าเร็จอยํางมากในรถยนต์ใหมํ “Thunderbird model”  

 

 
 

ภาพที่ 2.6 ตัวอยํางนวัตกรรม ค.ศ.1959 รุํน Edsel Ranger โดย Ford Motor 
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(2) Incongruity หมายถึง ความไมํสอดคล๎องกัน หรืออธิบายอยํางงํายคือ
การเข๎าใจผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งน ามาสูํการเกิดนวัตกรรม โดย Robert W.Swaim (2011) ได๎อธิบาย
เบื้องต๎นในความเข๎าใจผิดในรูปแบบที่แตกตํางกัน 3 รูปแบบดังนี้ 

1. ความไม่สอดคล้องในอุตสาหกรรม (Reality of an Industry) 
หมายถึง การที่เราเข๎าใจวําอุตสาหกรรมนี้มีรูปแบบหนึ่ง แตํแท๎จริงแล๎วยังไมํถูกต๎อง ยกตัวอยํางเชํน 
ธุรกิจเรือข๎ามมหาสมุทร ในปี ค.ศ. 1950 เชื่อวํารายได๎หลักของอุตสาหกรรมเรือข๎ามมหาสมุทรคือการ
รายได๎จากการรับสํงผู๎โดยสาร จึงมีคนคิดค๎นวํารายได๎ที่แท๎จริงที่มากกวําคือการบรรทุกสินค๎า จึงเกิด
เรือบรรทุกในยุคสมัยตํอมา 

2. ความไม่สอดคล้องทางแนวคิด (Perceived and Actual 
Customer Values) หมายถึง การที่เราคิดวําลูกค๎าจะคิดอยํางหนึ่ง แตํแท๎จริงแล๎วลูกค๎ากลับคิดอีก
แบบหนึ่ง ยกตัวอยํางเชํน บริษัท Edward Jones ได๎ค๎นพบแนวคิดที่ผิดของผู๎เกี่ยวข๎องในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ที่กลําววํา “ผู๎ที่จะมาลงทุนสํวนใหญํเป็นคนรวยเทํานั้น” จากนั้นจึงสร๎าง
ชํองทางขึ้นมาใหมํ โดยได๎ไปจับตลาดของคนเกษียณอายุที่เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์กไมํค๎นพบ ที่มีความต๎องการลงทุนเพ่ือความยั่งยืน จนท าให๎แนวคิดนี้ประสบความส าเร็จ 

3. ความไม่สอดคล้องเรื่องตรรกะ (Rhythm or logic) หมายถึง  
การความเข๎าใจผิดในเรื่องกระบวนการ ยกตัวอยํางเชํน บริษัท Scott ที่สร๎างเครื่องใสํปุ๋ย จากความ
เข๎าใจผิดที่มีคนใช๎ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นมาใสํปุ๋ย จึงเกิดเป็นนวัตกรรมใหมํ 

(3) Innovation Based on Process Needs เกิดจากความต๎องการ
ปรับปรุงกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งตั้งแตํต๎นทางของธุรกิจ จนถึงปลายทาง ยกตัวอยํางเชํน 
Google ทราบถึงกระบวนการจํายเงินที่ล๎าช๎าในปัจจุบันจึงสร๎างระบบ Google wallet ที่เป็นการเก็บ
เงินผําน ID และท าการจํายเงินผํานระบบ NFC ที่เป็นเทคโนโลยีใหมํในปัจจุบัน คือสามารถใช๎มือถือ
แตะจํายเงินได๎ที่จุดช าระสินค๎า สํงผลให๎ระบบจํายเงินตามร๎านค๎า รวดเร็วขึ้นมีลูกค๎าตํอแถวจํายเงิน
น๎อยลง 

(4) Changes in Industry and Market Structures หมายถึง การเปลี่ยน 
แปลงในอุตสาหกรรมนั้น สํงผลให๎เกิดนวัตกรรม ยกตัวอยํางเชํน อุตสาหกรรมรถยนต์ในอดีตลูกค๎ามี
ความนิยมในเรื่องของรถยนต์ขนาดใหญํ แตํด๎วยราคาน้ ามันที่เปลี่ยนแปลง สํงผลให๎ประเทศญี่ปุ่นผลิต
รถยนต์ขึ้นมาแขํงกับ สหรัฐฯและยุโรป โดยมีขนาดท่ีเล็กกวําและประหยัดน้ ามันมากกวํา 

(5) Demographic Changes หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอายุ การศึกษา 
จ านวนประชากร สํงผลให๎ตลาดเปลี่ยนไป ยกตัวอยํางเชํน ประเทศไทยเป็นสังคมผู๎สูงวัย จึงเกิด 
Wellness city เป็นนวัตกรรมหมูํบ๎าน ที่เน๎นรับคนสูงอายุแตกตํางจากบ๎านพักคนชรา เพราะผู๎สูงอายุ
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ต๎องจํายเงินคําเชํารายเดือน หรือซื้อที่ในหมูํบ๎านนั้น โดยจะมีการดูแลจากหมอและพยาบาลอยําง
ใกล๎ชิด จนประสบความส าเร็จในปัจจุบัน 

(6) Change in perception, meaning and Mood หมายถึง การเปลี่ยน 
แปลงของแนวคิด ความหมาย อารมณ์ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจกลําวถึงสินค๎า และบริการ ยกตัวอยําง
เชํน ปัจจุบันเกิดกระแสสังคมในสินค๎าออแกร์นิค (Organic) โดยมีความเชื่อวําสินค๎านี่จะดีกวําสินค๎า
ปรกติ จึงเกิดนวัตกรรมจากกระแสนี่ตํอมา 

(7) New Knowledge (Scientific and Non-Scientific) หมายถึง 
การค๎นพบสิ่งใหมํ ไมํวําจากการประดิษฐ์ ทดลอง วิจัย โดยได๎น าความคิดนั้นมาสร๎างเป็นนวัตกรรม 
ยกตัวอยํางเชํน ในปี ค.ศ. 1930 สามารถผลิตเครื่องบินไอพํนเพ่ือใช๎ทางทหาร หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 
1952 จึงเกิดบริษัทเครื่องบินส าหรับประชาชน และผลิตนวัตกรรมเครื่องบินโดยสารขนาดใหญํเป็น
ครั้งแรกในนามของ Boeing 707 ในปี ค.ศ. 1958  
 
ตารางที่ 2.1  
 
สรุป Seven Sources of innovation 

Sources within the Business  
or Industry 

Changes Outside the Enterprise 
 or Industry 

Unexpected Successes and Unexpected 
Failures 

Changes in Demographics 

Incongruities Changes in Meaning and Perception 

Process Needs New Knowledge 

Changes in Industry and Market Structure  
ที่มา: http://www.processexcellencenetwork.com/innovation/columns/failure-and-
the-seven-sources-of-innovation/ 
 

จะเห็นวําแท๎จริงแล๎วนวัตกรรมเกิดจากปัญหา และการเปลี่ยนแปลงจาก
ทั้งภายนอกและภายในเป็นสํวนใหญํ ดังที่ Peter Drucker (2549) กลําววํา “เราอยูํในยุคการ
เปลี่ยนแปลง ที่ส าหรับคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไมํใชํกลัวการเปลี่ยนแปลง” หรือ Richard 
P.Carlton, CEO, 3M (1950) บอกวํา “บริษัทของเราเคยสะดุดกับสินค๎าใหมํแตํอยําลืมที่จะหยุดและ
เดินตํอ  

http://www.processexcellencenetwork.com/innovation/columns/failure-and-the-seven-sources-of-innovation/
http://www.processexcellencenetwork.com/innovation/columns/failure-and-the-seven-sources-of-innovation/
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2.1.3.2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
จากข๎อมูลของ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม (2552) ได๎ลงรายละเอียด

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business innovation) ต๎องอาศัยปัจจัยองค์ความรู๎ด๎านใดบ๎าง
เพ่ือน าไปสูํนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

(1) มีลักษณะการเรียนรู๎ความรู๎และเทคโนโลยีขององค์กรในแบบ 
“วัฒนธรรมการเรียนแบบรับรู๎” ที่พบเห็นมากขึ้นในระดับสากล โดยสามารถศึกษาได๎จากองค์กร
ระดับโลกและสถาบันการศึกษาในตํางประเทศ  

(2) อาศัยความรู๎เรื่องประเภทของนวัตกรรมทางธุรกิจโดยแบํงได๎ดังนี้ 

 นวัตกรรมทางธุรกิจเชิงผลิตภัณฑ์ เป็นการเน๎นไปที่ผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหมํ 

 นวัตกรรมทางธุรกิจเชิงกระบวนการทางธุรกิจ เป็นการเน๎นไปที่
สิ่งใหมํเชิงกระบวนการ 

 นวัตกรรมทางธุรกิจเชิงธุรกิจ-ความรู๎ เป็นการเน๎นไปที่กระบวนการ
ทางธุรกิจที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการผลิต อาทิเชํน การตลาดแบบใหมํ การจัดการแบบใหมํ 

(3) จากที่ ดนัย เทียนพุฒ (2552) กลําวไว๎วําการเพ่ิมอัตรานวัตกรรม
ทางธุรกิจนั้นสามารถท าได๎โดยมีวิธีการดังนี้ 

 เรํงการเรียนรู๎ รับรู๎ ความรู๎รูปแบบใหมํ เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
หรือเส๎นทางหาความรู๎แบบอ่ืน 

 ธุรกิจอยูํในรู๎แบบ “วัฒนธรรมการเรียนรู๎แบบรับรู๎” และยกเลิก
รูปแบบ “วัฒนธรรมการเรียนรู๎แบบการผลิตภาพ” หรือ “การเรียนรู๎แบบนวัตกรรมและผลิตภาพ” 
หรือสรุปแบบงํายคืออยูํในรูปแบบที่เปิดรับความรู๎จากภายนอกด๎วย มิใชํแคํภายในองค์กรอยํางเดียว 

 ในตัวองค์กรนั้นต๎องเข๎าใจรูปแบบอันหลากหลายของนวัตกรรม
อยํางแท๎จริง เพ่ือพัฒนาเป็น “ธุรกิจแหํงนวัตกรรม”และสร๎างความยั่งยืนในนวัตกรรมของธุรกิจ 

ทั้งนี้ยังพบงานวิจัยที่เสริมเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของ
นวัตกรรมอีก โดย จริญญา สุนทรธรรมวาที (2555) ได๎ศึกษานวัตกรรมรูปแบบใหมํเพ่ือธุรกิจที่ยั่งยืน
ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา โดยเก็บข๎อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และ เชิงปริมาณ โดยมุํงเน๎นในนวัตกรรม
แบบเปิด (Open Innovation) หมายถึงนวัตกรรมที่เน๎นความคิดสร๎างสวรรค์และความรู๎จากภายนอก
มาประยุกต์ใช๎กับสินค๎าและบริการ ใช๎ระยะเวลาน๎องลง เหมาะกับยุํงธุรกิจใหมํที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็ว ได๎ผลการวิจัยดังนี้ 
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 ปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการยอมรับสินค๎าใหมํที่เกิดจากการ
เสนอแนะของผู๎บริโภค โดยท าการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุํมตัวอยํางนักเรียนและนักศึกษา พบวําปัจจัย
ที่สํงผลกระทบตํอการยอมรับสินค๎าใหมํที่เกิดจากการเสนอแนะคือปัจจัยลักษณะผู๎บริโภค ทัศนคติ
ของผู๎บริโภค ปัจจัยด๎านสินค๎า และปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด ในขณะที่ปัจจัยด๎านสถานที่  และ
เวลา ไมํสํงผลกระทบตํอการยอมรับและบริโภคสินค๎าใหมํโดยใช๎กลยุทธ์  

 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดเพ่ือพัฒนาสินค๎าใหมํให๎
ประสบความส าเร็จในประเทศไทย พบวํา จากการสัมภาษณ์ผู๎บริโภคที่เคยมีสํวนรํวมในนวัตกรรม
แบบเปิด ชี้แนะวํา บริษัทควรเปิดโอกาสให๎ผู๎บริโภคเสนอแนะความคิดเห็นในทุกล าดับขั้นตอน จาก 
สื่อสังคมออนไลน์ จูงใจผู๎บริโภคโดยให๎ผลตอบแทนการเสนอแนะเป็นเงินสด และ เลือกประเภทสินค๎า
ที่ผู๎บริโภคมีความสนใจจะเข๎ารํวมเพ่ือพัฒนาเป็นสินค๎าใหมํ 

 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิดให๎ประสบความส าเร็จ
อยํางยั่นยืนในประเทศไทย โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู๎ประกอบการด๎านเบเกอรี่ในประเทศไทย 
2 ราย พบวําประเทศไทยไมํสามารถประยุกต์ใช๎นวัตกรรมในธุรกิจได๎ 100% เพราะผู๎บริโภคยินดีเข๎า
รํวมกระบวนการพัฒนาสินค๎าแคํระดับเสนอแนะ และคัดกรองความคิด จึงน าความคิดสร๎างสรรค์จาก
ภายนอกมาประยุกต์ใช๎ หรือกระบวนการ Outside-in Approach โดยน าความคิดผู๎บริโภคจากแหลํง
ภายนอกมาประยุกต์ใช๎รํวมกับความสามารถภายในขององค์กร เนื่องจากเป็นวิธีที่ไมํซับซ๎อนต๎นทุนต่ า 

โดยผลการวิจัยกํอนหน๎านี้  ในสํวนของปัจจัยในการยอมรับ
นวัตกรรมสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วะริษา ลิ้มแดงสงวน (2556) ได๎ศึกษาเรื่องการจัดการความรู๎ของ
ลูกค๎าเพ่ือสํงเสริมความสามารถด๎านนวัตกรรมและคุณภาพการบริการของศูนย์ข๎อมูลขําวสารของ
องค์กร โดยการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญผํานธุรกิจผู๎ให๎บริการเครือขําย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ในประเทศไทย ผลของการศึกษาทางสถิติพบวํา ปัจจัยด๎านการจัดการ
ความรู๎ของลูกค๎าสํงผลในทิศทางบวกตํอความสามารถด๎านนวัตกรรมขององค์กรสูงถึงร๎อยละ 86 
แสดงให๎เห็นถึงความรู๎ของลูกค๎าที่ได๎จากกระบวนการจัดการความรู๎ของศูนย์บริการข๎อมูลขําวสารของ
องค์กร มีผลตํอการปรับปรุง พัฒนาสินค๎า และบริการ โดยผลการวิจัยสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ 
C.Annique UN and Alvaro CUERVO-VAZURRA (2007) ที่พบวําการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
ลูกค๎าเพ่ือเก็บข๎อมูลความรู๎จากลูกค๎า น าไปสูํที่มาของความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรมใหมํให๎เกิดใน
องค์กรมากข้ึน 

2.1.4 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจ 
ทั้งนี้นวัตกรรมในการประยุกต์ใช๎ไมํวําจะธุรกิจชนิดใด ยํอมมีทั้งประสบ

ความส าเร็จและไมํประสบความส าเร็จ เพราะฉะนั้น เราจึงควรศึกษาแนวคิด และการประยุกต์ใช๎
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นวัตกรรมอันหลากหลายของธุรกิจอ่ืน เพ่ือมาเปรียบเทียบกับนวัตกรรมของบริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน วําเหตุใดนวัตกรรมชิ้นนี้ถึงประสบความส าเร็จ หรือไมํประสบความส าเร็จ 

2.1.4.1 นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
สิรินันท์ วิชิตญาณ (2552) ได๎ศึกษากระบวนการนวัตกรรมของเครือซิเมนต์

ไทย และปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จ กรณีศึกษา : บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๏ป อินดัสทรี่ส์ จ ากัด 
(SGI) โดยมีการเก็บข๎อมูลด๎านความส าเร็จด๎านนวัตกรรมของ SGI พบวํา การสร๎างนวัตกรรมด๎าน
พลังงานและวัตถุดิบสามารถลดต๎นทุนการผลิตได๎ถึง 19% กํอนการใช๎นวัตกรรม และการสร๎าง
นวัตกรรมด๎านการออกแบบโดยเพ่ิมลวดลายใหมํจากปี พ.ศ. 2547-2548 จ านวน 383 ลวดลาย 
สํงผลให๎ยอดขาดมากข้ึน 2 ล๎าน ตรม. ตํอปี  

สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เกริก ทัพภมาน (2553) ได๎ศึกษาโทรคมนาคม 
กรณีศึกษาการท านวัตกรรมทางสังคมผํานรูปแบบความรับผิดชอบตํอสังคมขององค์กรธุรกิจของ
ดีแทค โดยการศึกษาเชิงลึกจากากรเข๎าไปส ารวจถึงปรากฏการณ์อยํางใดอยํางหนึ่ง พบวํา นวัตกรรม
ทางสังคมที่มีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือของดีแทค ได๎แกํ โครงการ “1677 ทางดํวนข๎อมูล
การเกษตร” เกิดจากการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ โดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลทักษะ ความรู๎ สร๎างเครือขํายความชํวยเหลือถึงปัญหาและประเด็นในการพัฒนาที่ซับซ๎อนใน
ชุมชนท๎องถิ่น เป็นไปตามแนวคิดของ Starkey (1998) อีกทั้งยังมีการติดตามผล และแก๎ปัญหา เพ่ือ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง ถือวําประสบความส าเร็จจากนวัตกรรมความรับผิดชอบทางสังคมที่มุํงเน๎นให๎
โครงการเข๎าสูํผู๎บริโภค 

และงานวิจัยของ นงนุช พันธุมจินดา (2549) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับ
ขําวสาร ทัศนคติ และการยอมรับนวัตกรรมการบริการช าระคําสินค๎าและบริการผํานเลเซอร์โซน 
(SCB Laser Zone) ของผู๎ใช๎บริการธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯ หรือการใช๎บริการจําย
คําบริการอื่นผํานตู๎อินเตอร์เน็ต โดยสุํมตัวอยํางจากประชากรที่เข๎ามาใช๎ในบริการธนาคารไทยพาณิชย์ 
5 สาขา พบวํา การใช๎นวัตกรรมใหมํ ได๎ผลลัพธ์ในทางที่ดี เพราะจากทัศนคติของผู๎ใช๎บริการ เลเซอร์
โซนมีทัศนคติที่ดีมาก โดยกลําววํามีความรวดเร็วมากขึ้น ท าด๎วยตนเองได๎ และไมํจ ากัดเวลาท าได๎ 24 
ชั่วโมง แตํยังมีกลุํมลูกค๎าที่ยังไมํมั่นใจอยูํบ๎างเนื่องจากปัญหาเรื่องอุปกรณ์ไมํอยูํในสภาพพร๎อมใช๎  แตํ
จากการสรุปผลถือวํานวัตกรรมมีผลดีมากกวําผลเสีย โดยอ๎างอิงข๎อมูลจาก Postioningmag (2548) 
ได๎กลําวสรุปผลลัพธ์ของนวัตกรรมนี้ไว๎วํา สามารถเพ่ิมการท ารายการโดยรวมกับธนาคาร เฉลี่ยมาก
ขึ้น 120% ตํอเดือน หลังเปิดบริการ เดือน มีนาคม 2548 โดยสรุปได๎วํานวัตกรรมนี้ประสบ
ความส าเร็จ  

ยังพบงานวิจัยของ ชยพร ดุละอุมาลย์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและ
การยอมรับเทคโนโลยีของลูกค๎าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา : การให๎บริการรับ
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เงินโอนโดยไมํต๎องใช๎บัตร (Cardless) ที่ศึกษาประชากรผู๎ใช๎ธนาคารจ านวน 400 คน พบวํา กลุํม
ตัวอยํางที่ทดสอบในสํวนที่ยังไมํเคยทดลองใช๎มีความสนใจอยํางมาก และกลุํมที่เคยทดลองใช๎บอกวํา
เป็นการสร๎างความสะดวกในการใช๎งาน จึงสรุปได๎วําเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จ 

ยังพบวํานวัตกรรมนอกจากใช๎กับองค์กรเอกชนยังสามารถปรับใช๎กับ
องค์กรรัฐบาลได๎อีก โดยจากบทความของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2542) ได๎จัดตั้ง
นวัตกรรมในรูปแบบโครงการลดพลังงานชื่อวํา โครงการ คาร์พูล (Car pool) โดยมีจุดประสงค์ให๎คน
ที่อาศัยอยูํใกล๎กันหรือเดินทางไปในทิศทางเดียวกันสามารถรํวมโดยสารไปด๎วยกัน เพ่ือลงการใช๎
พลังงานของประเทศ โดยจากงานวิจัยของ อนุชา สกุลราช (2544) ศึกษาเรื่องการยอมรับนวัตกรรม
ของประชาชน:ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการคาร์พูล ได๎กลําวไว๎วํา โครงการมีการเริ่มต๎นโครงการใน 33 
องค์กร มีความส าเร็จจากองค์กรตัวอยําง คือ สามารถลดพลังงานเชื้อเพลิงได๎ถึง 91 ,145 ลิตรตํอปี มี
มูลคําประมาณ 935,026 บาทตํอปี และชํวยลดมลพิษทางอากาศจากคาร์บอนไดออกไซด์ ได๎ถึง 
79,926.66 กิโลกรัมตํอปี จึงจะเห็นวํานวัตกรรมที่มาปรับใช๎กับองค์กรเป็นนวัตกรรมที่ดีและประสบ
ความส าเร็จ 

2.1.4.2 นวัตกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
อยํางไรก็ดีนวัตกรรมทั้งหมดมิใชํประสบความส าเร็จเพียงอยํางเดียว ยัง

มีนวัตกรรมที่ออกสูํตลาด แตํไมํสามารถบรรลุจุดประสงค์ได๎ โดย สมยศ ทุํงหว๎า (2535) ได๎ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับนวัตกรรมการท านาในระบบสังคมเกษตรกรรมในและนอกเขตชลประทาน 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผํานกรณีศึกษาครัวเรือนเกษตรกรรมในหมูํที่ 14 ต.ชะมวง และหมูํที่4 
ต.ป่าพนอม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พบวําการใช๎นวัตกรรมเรื่อง ข๎าวพันธุ์ปรับปรุง การใช๎ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมี ไมํกํอให๎เกิดผลิตผลที่มากกวําการท านาน้ าฝนอยํางเดียว แสดงวํา “ความทันสมัย” ในเทคนิค
การท านาไมํได๎กํอให๎เกิดการเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพการเกษตรมากนักไมํวําจะเป็นขําวนาปี หรือข๎าวนา
ปรัง จึงถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ไมํประสบผลส าเร็จ 
 
2.2 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 
 

บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เป็นบริษัทแหํงนวัตกรรม ดังนั้นจึงมีผลิตภัณฑ์มากมายที่
นําสนใจ โดยบริษัทมักจะมีการพัฒนาปิโตรเคมี ในน้ ามัน และ น้ ามันหลํอลื่นอยูํตลอดเวลา ไมํวําจะ
เป็น การผสมเอทานอลไปในน้ ามัน เบนซินที่เราใช๎ในปัจจุบันในนาม ก๏าซโซฮอล E20 E85 ที่เป็นเจ๎า
แรกที่คิดค๎น เป็นผู๎ริเริ่มการน าก๏าซธรรมชาติมาใช๎ในประเทศไทยรายแรก (NGV) ยังพัฒนารํวมกับ
องค์กรของรัฐและเอกชนในการผลิต ไบโอดีเซลที่สกัดมาจากธรรมชาติ มีการผลิตน้ ามันหลํอลื่นเจ๎า
แรกในนาม PTT Performa Super Synthetic เป็นน้ ามันหลํอลื่นสังเคราะห์แท๎100% เจ๎าแรกใน
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โลกที่ได๎รับการรองรับมาตรฐานสูงสุด API ดังนั้นจะเห็นวําในด๎านของผลิตภัณฑ์บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ไมํเคยที่จะหยุดคิดค๎นพัฒนา ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงศึกษานวัตกรรมที่แตกตํางและเป็นแนวคิด
ใหมํในประเทศไทย เพ่ือเป็นกลุํมตัวอยํางการศึกษาที่ดีในอนาคต โดยมุํงเน๎นในบริษัทหลักและบริษัท
ยํอยของ ปตท. จ ากัด มหาชน โดยตั้งกรอบการศึกษาอยูํในชํวงปี พ.ศ. 2554-2558 ของการออก
นวัตกรรมสูํสายตาประชาชน เพ่ือจะไปศึกษาตํอวํานวัตกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร และสามารถ
ท าได๎บรรลุวัตถุประสงค์หรือยัง โดยมีนวัตกรรมที่น าเสนอ ดังนี้ 

 
2.2.1 Fit Station Mobile Service 

ในปัจจุบันคนเมืองมักจะเรํงรีบ และจ านวนรถยนต์ในแตํละปีเ พ่ิมสูงขึ้น 
เนื่องจากรถยนต์จ าเป็นต๎องมีการซํอมบ ารุงรักษา การเดินทางไปสถานีบริการ แม๎ตลาดจะมีจ านวน
มากขึ้น แตํขาดความสะดวกเนื่องจากรถติด และระยะเวลาการด าเนินงานที่ลําช๎าของสถานีบริการ 
ดังนั้น บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน จึงผลักดันนวัตกรรม ที่เรียกวํา รถยนต์ให๎บริการเปลี่ยนถําย
น้ ามันเครื่อง และบริการแบบเคลื่อนที่ ในนาม “Fit Station Mobile Service” โดยเริ่มทดสอบ
โครงการจากรถต๎นแบบคันแรก เมื่อ พ.ศ. 2556 และมีการประชาสัมพันธ์ครั้งใหญํให๎ประชาชนได๎
ทราบผํานงาน “Bangkok international Auto Salon 2013” ที่จัดแสดงขึ้นที่ อิมแพ็ค เมืองทอง 
โดยมีขบวนการด าเนินงาน คือ จะจัดรถยนต์ไปในสถานที่บุคคลหรือองค์กรที่โทรนัดหมาย หลังจาก
นั้นลูกค๎าจะได๎รับบริการในเวลาที่รวดเร็ว โดยมีรายละเอียดคือ เปลี่ยนถํายน้ ามันหลํอลื่นใช๎เวลา 19 
นาที เปลียํนถํายน้ ามันเกียร์ใช๎เวลา 10 นาที เปลี่ยนถํายน้ ามันพาวเวอร์ใช๎เวลา 5 นาที และการ
ตรวจเช็คเบื้องต๎น 12 รายการ เชํน ที่ปัดน้ าฝน ไส๎กรอก และยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาการที่งานของ
เครื่องเบื้องต๎นให๎อีกด๎วย โดยตัวลูกค๎านั้นสามารถฝากรถ และไปท าธุระพร๎อมกลับมารับรถยนต์ใน
เวลาที่รวดเร็ว ทั้งนี้ รถยนต์ยังติดตั้งเทคโนโลยีในการสร๎างภาพลักษณ์  พลังงานสีเขียวให๎กับองค์กร 
อาทิ  

2.2.1.1 ระบบ Intelligent Oil Change  
คือ ระบบที่ท าให๎เปลี่ยนถํายน้ ามันหลายชนิด เป็นไปอยํางรวดเร็วและ

สะอาดกวําระบบเดิม 
2.2.1.2 ระบบ Flex Energy  

คือ การติดแผงเก็บพลังงานไฟฟ้าเพ่ือน าพลังงานไฟฟ้ามาใช๎ในการ
บริการ และการขับรถ 

2.2.1.3 ระบบก าจัดของเหลว  
คือ ระบบที่มีเพ่ือการจัดการกับของเหลวที่ไมํใช๎แล๎วและเป็นวัตถุ

อันตรายได๎อยํางถูกวิธี 
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ดังนั้นจึงพูดได๎วํา Fit Station Mobile Service เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการ
บริการของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ที่มุํงเน๎นให๎ประชาชนเกิดทางเลือก และ สร๎างรายได๎ กับ
ภาพลักษณ์ด๎านนวัตกรรมและสิ่งแวดล๎อมให๎กับบริษัท (ไทยรัฐ, 2556) 

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม ในชํวงแรกของการทดลองและพัฒนานวัตกรรม
บริษัทมีเป้าหมายในการน าเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู๎น าด๎านเทคโนโลยีของบริษัท ดังนั้นการเน๎น
นวัตกรรมเป็นหลักจึงไมํยึดติดกับผลก าไรมากนั้น  

 

 
 

ภาพที่ 2.7 Fit Station Mobile Service 
 

2.2.2 Fully Self-Serve Petrol Station 
จากปริมาณรถยนต์ในปัจจุบันที่มากขึ้น และต๎นทุนพนักงานที่สูงขึ้น ในปี พ.ศ. 

2550 บริษัทได๎คิดค๎นนวัตกรรมทางการบริการคือสถานีเติมน้ ามันรูปแบบบริการตัวเองโดยการใช๎งาน
คือผู๎รับบริการต๎องเดินไปช าระเงินที่จุดช าระเงิน พร๎อมบอกวําจะรับบริการหัวจํายที่เทําไหรํ ทางผู๎รับ
เงินจะเปิดระบบจํายน้ ามันมาให๎ เราจึงบริการเติมน้ ามันด๎วยตัวเอง ทางบริษัทเรียกวิธีการบริการแบบ
นี้วํา “Semi Self-Serve”โดยเริ่มใช๎ 4 สถานี หลังจากนั้นบริษัทมีแนวคิดจะเปิดตัวสถานีเติมน้ ามัน
แบบบริการตัวเองเต็มรูปแบบจึงได๎พัฒนาระบบอยํางตํอเนื่องและชํวง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัท
ได๎เปิดตัวสถานีน้ ามันแบบเติมน้ ามันเองเต็มรูปแบบแหํงแรกของประเทศไทยที่ ปั้มน้ ามัน ปตท. สาขา
ศรีนครินทร์ โดยจะเพ่ิมระบบการจํายเงินผํานบัตรเครดิต และ บัตรเงินสด PTT เพ่ือท าให๎เราสามารถ
จํายเงินที่ตู๎และเติมได๎ทั้งที และจูงใจโดยการให๎สํวนลด 30 สตางค์จากราคาน้ ามันปรกติ โดยเรียกวิธี
แบบนี้วํา “Fully Self-Serve” โดยนวัตกรรมนี้เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการบริการ เป็นนวัตกรรม
ทางการบริการ (PTTPLC, 2557) 

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม บริษัทมีเป้าหมายในการเพ่ิมยอดขาย และสร๎าง
ภาพลักษณ์ความเป็นผู๎น าจากนวัตกรรมนี้ เนื่องจากผู๎จ าหนํายสามารถประหยัดคําใช๎จํายในการลด
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จ านวนพนักงาน จึงน าสํวนนี้มาเป็นสํวนลดคําน้ ามันให๎ลูกค๎า และสร๎างภาพลักษณ์ผู๎น าทางเทคโนโลยี
ได๎ น าไปสูํการเพ่ิมจ านวนลูกค๎า เพ่ิมยอดขาย และลดต๎นทุน สร๎างก าไรที่มากขึ้น และการจ๎าง
พนักงานน๎อยหมายถึงการลดปัญหาความซับซ๎อนในการดูแลและจ๎างงานพนักงาน  

 

 
 

ภาพที่ 2.8 Fully Self-Serve Petrol Station 
 

2.2.3 PTT fill & Go 
ปัจจุบันมีนวัตกรรมมากมายออกมาตอบโจทย์ธุรกิจ Logistic ที่มีพนักงานขับรถ

เป็นคนของบริษัท มักจะพบปัญหามากมาย อาทิการที่ไมํสามารถคาดเดาจ านวนเงินที่พนักงานขับรถ
ต๎องพบติดตัวไปจํายคําน้ ามัน การโกงคําน้ ามันของพนักงาน การตํอคิวเติมน้ ามันเนื่องจากรถขนสํง
มักจะมีถังน้ ามันที่ใหญํใช๎เวลานาน บริษัท จึงออกนวัตกรรม “PTT fill & go” หรือการที่รถขนสํงหรือ
รถบรรทุก สามารถเข๎าชํองเติมที่มีสัญลักษณ์ “Fill & go” โดยปัจจุบันมีอยูํ 200 สาขา หลังจากนั้น
อุปกรณ์ Chip ในวงแหวน RFID (Radio Frequency Identification) จะสํงข๎อมูลไปที่ตู๎และทางตู๎จะ
สํงข๎อมูลไปท่ีระบบ Host bank ระบบจะสํวนรายละเอียดน้ ามันที่เติม จ านวนที่เติมตํอครั้ง กลับมาที่
ตู๎จํายน้ ามัน หลังจากนั้นพนักงานจะมาเติมน้ ามันให๎ พอเติมเสร็จแล๎วสามารถเดินทางตํอได๎เลย ระบบ
จะบันทึกคําใช๎จํายในการเติมน้ ามันเป็นยอดเครดิตกับธนาคารและท าการช าระปลายเดือนโดยบริษัท
ที่รํวมในนวัตกรรมนี้คือบริษัทกสิกรไทย และสามารถติดอุปกรณ์ Data pass เพ่ือเก็บอัตราการวิ่งการ
ใช๎น้ ามัน สถานที่ และข๎อมูลจ าเพราะของรถแตํละคัน โดยมีบริษัท SMK Logistics จ ากัด เป็นลูกค๎า
รถขนสํงรายแรก เริ่มใช๎บริการ ตั้งแตํธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการบริการ แบบ 
B2B หรือเน๎นกลุํมลูกค๎าบริษัทจ าพวก Logistic (มติชน, 2556) 

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม บริษัทมีเป้าหมายในการเพ่ิมยอดขายผํานลูกค๎า
กลุํม Logistics โดยการสร๎างความเป็นผู๎น าทางเทคโนโลยี และเพ่ิมความปลอดภัยให๎ลูกค๎า และงําย
ตํอการบริหารจัดการ ท าให๎ลูกค๎าที่ท าธุรกิจ Logistics หันมาใช๎บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
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ภาพที่ 2.9 PTT fill & go 
 

2.2.4 The Miracle of Natural Gas 
จากอดีตบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน มีกลยุทธ์ TAGNOC หรือกลยุทธ์ในการ

เปลี่ยนเป็นธุรกิจพลังงานสีเขียวเพ่ือความยั่งยืนจึงเกิดนวัตกรรมในเรื่องการแปรรูป ก๏าซธรรมชาติ
(LPG) เพ่ืออยูํในรูปของเหลว (LNG) เพ่ือความสะดวกและลดต๎นทุนในการ Logistics หลังจากนั้นใช๎
กระบวนการความเย็นปรับเปลี่ยนก๏าซธรรมชาติให๎กลับมาใช๎สถานะเดิม จึงสังเกตเห็นวําพลังงานจาก
การเปลี่ยนรูปนั้นสามารถน ามาใช๎ในการให๎ความเย็นและวิจัยตํอไปวําก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์
สามารถเรํงผลผลิตไม๎เมืองหนาวได๎อีกด๎วย ด๎วยความโดนเดํนในแนวคิดการวิจัยท าให๎ในปี พ.ศ. 2555 
ปตท. จ ากัด มหาชน ได๎รับโครงการในพระราชด าริฯ ในเรื่องการใช๎ความเย็นและก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในเรื่องการวิจัยไม๎เมืองหนาว โดยได๎รับความรํวมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ และได๎ด าเนินการวิจัยที่โรงแยกก๏าซธรรมชาติจังหวัดระยองและมีการจัด
งานเกี่ยวกับพรรณไม๎หลากหลายชํวงเดือนเมษายนของทุกปี จนลําสุดในปี พ.ศ. 2558 ได๎จัดแสดงงาน 
“มหัศจรรย์ไม๎เมืองหนาวครั้งที่ 5 ทิวลิปบานที่ระยอง” ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ในวันที่ 8-17 เมษายน พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงพรรณไม๎เมืองหนาวเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยจะเปิดเป็นทางการให๎นักทํองเที่ยวเข๎าชมไม๎ดอกไม๎ประดับและพืชเมือง
หนาวได๎ และยังเป็นการน าเสนอนวัตกรรมของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน อีกด๎วย จึงถือเป็นอีกหนึ่ง
นวัตกรรมทีน่ําสนใจ (ผู๎จัดการออนไลน์, 2558) 
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วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม บริษัทมีเป้าหมายในการท า Corporate Social 
Responsibility (CSR) เป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์สร๎างพ้ืนที่สีเขียว และท าให๎บริษัทมีชื่อเสียงในด๎าน
นวัตกรรมจากแหลํงทํองเที่ยวนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.10  The Miracle of Natural Gas 
 

2.2.5 Deeplift 
จากปกติบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด มหาชน (PTTEP) ที่มี

หน๎าที่จัดหาน้ ามันดิบให๎บริษัทได๎ไปใช๎ในการแปรรูปตํอไป การจัดหาจะใช๎วิธีขุดเจาะบริเวณที่มีน้ ามัน 
และฉีดก๏าซเข๎าไปผสมดิบเพ่ือเปลี่ยนสถานะน้ าหนักให๎เบาลง (Hydraulic Head) นับเป็นวิธีที่
แพรํหลายในปัจจุบัน เรียกกันวํา “Gaslift” แตํยังมีข๎อจ ากัดคือไมํสามารถใช๎เทคโนโลยีนี้ในการฉีด
ก๏าซเข๎าไปผสมในบริเวณก๎นหลุมได๎เนื่องจากชั้นหินกักเก็บในบางพ้ืนที่แตํละชั้น มีลักษณะบาง ท าให๎
ความดันไมํเพียงพอในการใช๎เทคนิค Gaslift ตํอมาบริษัทได๎พัฒนาระบบตํอยอดในการขุดน้ ามันที่
เรียกวํา “Deeplift” และมีการจดสิทธิบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชํวง สิงหาคม พ.ศ. 2553 และ
ได๎มีการทดลองจนสํงประกวดชนะเลิศ E&P Award ของ SPE Thailand ปี พ.ศ. 2555  โดยเทคนิค
นี้คือการตํอยอดเทคนิคเดิมที่ใช๎การฉีดก๏าซ แตํพัฒนาให๎สามารถฉีดได๎ลึกขึ้นจนถึงชั้นลึกสุดโดยใช๎ทํอ 
Bypass ผําน อุปกรณ์ความคุมความดันที่เรียกวํา Packer เพ่ือให๎ตํอทํอฉีดก๏าซลงไปได๎ลึกที่สุด ทาง
บริษัทได๎มีการทดลองใช๎เทคนิคนี้ในแหลํงน้ ามันสิริกิติ์ จ านวน 2 หลุม พบวําสามารถเพ่ิมระดับการ
ผลิตได๎สูงสุดถึงร๎อยละ 215 เพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้จึงชํวยเพิ่มน้ ามันซึ่งเป็นพลังงานของประเทศ ลด
คําใช๎จํายลง ยังพัฒนาระบบการซํอมบ ารุง หัวฉีด Gaslift ได๎งํายอีกด๎วย (IPTC, 2555) 
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วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม บริษัทมีเป้าหมายในการเพ่ิมผลผลิตในการขุดเจาะ
น้ ามันดิบ โดยการจ านวนน้ ามันดิบที่ขุดได๎หมายถึงบริษัทมีทรัพยากรในการผลิตที่มากข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 2.11 Deeplift 

 
2.2.6 PTT Composite Plus 

ในอดีตการจ าหนํายแก๏สหุงต๎มแบบคําปลีกจ าเป็นต๎องบรรจุแก๏สลงในถังเหล็ก 
เนื่องจากบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เห็นวํา ถังแก๏สเหล็กนั้นมีน้ าหนักประมาณ 16 กิโลกรัม และ
บวกกับน้ าหนักแก๏สในถังน้ าหนักจึงสูงถึงเกือบ 30 กิโลกรัม และมีโอกาสเป็นสนิมอีกด๎วย จึงต๎องการ
ที่จะพัฒนาระบบเดิมให๎ดีขึ้น บริษัทจึงรํวมกับบริษัทในกลุํม ปตท. น าโพลิเมอร์มาปรับปรุงให๎ใช๎เป็น
ถุงบรรจุ ในที่สุดปี พ.ศ. 2556 เกิดเป็นนวัตกรรมชื่อวํา PTT Composite Plus มีจุดเดํนคือ มีน้ าหนัก
เบาแคํประมาณ 7 กิโลกรัม ยกเคลื่อนที่ได๎งําย ขนสํงงําย ทนแรงกระแทกได๎เทียบเทําถังบรรจุชนิด
เดิมและยังไมํเป็นสนิมอีกด๎วย เป็นเพราะใช๎เทคโนโลยีการประสานโพลิเมอร์พลาสติกกับไฟเบอร์
กลาสด๎วยกระบวนการที่เรียกวําการผลิตแบบพัน (Filament Winding) ท าให๎เป็นพลาสติกที่มีความ
ทนทาน เบื้องต๎นวางแผนจะเริ่มจ าหนํายตั้งแตํปี พ.ศ. 2556 และวางแผนให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในปี 
2557 (ชวลิต, 2556) แตํสุดท๎ายยังไมํได๎เริ่มจ าหนํายจริง ตํอมาทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่
บํอยครั้งมีเหตุการณ์ระเบิดโดยมักจะใช๎ถังแก๏สเหล็กแบบเดิมเป็นอาวุธเพ่ิมอนุภาพแรงระเบิด ซึ่งมี
ความเป็นอันตรายสูง ท าให๎ “กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สํวนหน๎า” ออกมาบังคับ
ใช๎ ถังแก๏สแบบ Composite plus ตั้งแตํ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต๎นไปใน 3 จังหวัดภาคใต๎ โดย
บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน รํวมมือกับภาครัฐจัดตั้งโครงการให๎ประชาชนน าถังแก๏สชนิดเกํามา
แลกเปลี่ยนเป็นแบบ PTT Composite Plus ได๎ฟรี เพ่ือลดปัญหาการใช๎เป็นอาวุธ และมีความ
ปลอดภัยมากกวําถังแก๏สแบบเดิมเนื่องจากวัสดุชนิดนี้ถ๎าเกิดการระเบิดจะมีสํวนที่ละลายเนื่องจาก
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เป็นพลาสติก และสํวนที่ไมํละลายจะมีระยะไปได๎ไมํไกลเทําถังเหล็กเดิมที่เคยใช๎กัน (Springnews, 
2558) แสดงให๎เห็นวําเป็นนวัตกรรมที่ดีมากในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม โครงการภาครัฐมีเป้าหมายของโครงการในการลด
จ านวนอุบัติเหตุจากการใช๎แทนถังเหล็ก และเป้าหมายของบริษัทคือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค๎า เพ่ิม
ความสะดวกสบายในการขนสํง และ ความปลอดภัย ท าให๎ลูกค๎าหันมารํวมโครงการกันมากขึ้น  

 

 
 
ภาพที่ 2.12  PTT Composite Plus 

 
2.2.7 PTT Diesel CNG 

จากการที่ภาวะราคาน้ ามันที่ไมํแนํนอน ท าให๎ในปี พ.ศ. 2555 บริษัท ปตท. 
จ ากัด มหาชน ได๎คิดค๎นเทคโนโลยีที่ผสมการใช๎พลังงานน้ ามันดีเซลที่นิยมใช๎ในรถบรรทุก รํวมกับ การ
ใช๎ก๏าซธรรมชาติ เพื่อน าไปสูํทางเลือกของผู๎บริโภคในการเลือกต๎นทุนการขนสํงที่ถูกที่สุด โดยใช๎ชื่อวํา 
“DF-PCCI” หรือ Dual Fuel-Premixed Charge Compression Ignition เป็นการตํอยอดจาก
นวัตกรรมเดิม มีคุณสมบัติทางเทคนิคคือเป็นกระบวนการเผาไหม๎ ที่รวมการจุดระเบิดของน้ ามันดีเซล 
และก๏าซธรรมชาติเข๎าด๎วยกันในสัดสํวนที่เหมาะสม ผลการทดลองเบื้องต๎นพบวํา 60% ของผู๎ใช๎งาน
ในเมืองและนอกเมือง ได๎ผลลัพธ์ที่ดี ในเรื่องการลดคําใช๎จํายพลังงานเชื้อเพลิงและลดมลพิษจากทํอไอ
เสีย (วิจิตร, 2555) หลังจากนั้นได๎รํวมมือกับบริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ฯ จ ากัดผู๎เป็นตัวแทน
จ าหนํายรถกระบะทุกประเภทในประเทศไหน เพ่ือผลิตรถยนต์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีใหมํนี้ ออกจ าหนําย 
ครั้งแรกในชํวง สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในชื่อ “ก๎านกล๎วย Diesel CNG” เป็นการดัดแปลงกระบะดีเซล
ขนาดเล็กรุํนเดิมจากรุํนเดิมและติดเทคโนโลยี PTT Diesel CNG ออกจ าหนํายครั้งแรก ในราคา 
680,000 บาท โดยแจ๎งวําสามารถทดแทนการใช๎น้ ามันได๎ 60-80%  
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วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม บริษัทมีเป้าหมายในสร๎างภาพลักษณ์ความเป็นผู๎น า
ด๎านเทคโนโลยีทางด๎านพลังงาน โดยสินค๎าที่ดีจะสํงผลให๎ผู๎บริโภคจะหันมาซื้อสินค๎าอ่ืนของบริษัทมาก
ขึ้น และเพ่ิมยอดขายก๏าซธรรมชาติจากกลุํมลูกค๎าที่มีแนวโน๎มขยายตัวจากนวัตกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 2.13  PTT Diesel CNG 
 
2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 ในการศึกษากรณีศึกษาของบริษัทปตท. จ ากัด มหาชน นี้ เราสามารถรวม ขําว เนื้อหา 
ทฤษฎี และองค์ประกอบอ่ืน เพ่ือก าหนดและสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได๎ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.14 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

นวัตกรรม 
 ประเภทของนวัตกรรม 
 แหลํงที่มา 
 หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์นวัตกรรม 
 ผลก าไร 
 รักษาสิ่งแวดล๎อม 
 สร๎างภาพลักษณ ์
 CSR 
 

องค์ประกอบและ
ผู้เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
 สภาพแวดล๎อม  
 ลักษณะการท าก าไร 
 ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 
 แนวคิดของผู๎คิดค๎น 
 บริษัทที่เก่ียวข๎อง 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาของนวัตกรรมในธุรกิจไทย กรณีศึกษาบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เป็น

การศึกษานวัตกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นแล๎วในอดีตของบริษัท ไมํสามารถไปปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้น
แล๎วได๎ แตํสามารถเรียนรู๎เพ่ือน าไปปรับปรุงได๎ โดยจากทฤษฎีของ K Yin (2003) ได๎กลําวอธิบาย
การศึกษาลักษณะนี้ เรียกวําการวิจัยกรณีศึกษา (Case Study Research Method) หรือกลําวได๎วํา
เป็นอีกหนึ่งลักษณะการวิจัยในปัจจุบัน โดยระเบียบการวิจัยวิธีนี้คือการยกกรณีศึกษามาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง และ ถามค าถาม เน๎นหาเหตุผล (Why) ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล๎ว หรือ วิธีการที่เกิดขึ้น หรือ
กระบวนการที่เกิดขึ้น ในการกํอให๎เกิดผลลัพธ์ดังกลําว ภายใต๎สภาวะแวดล๎อมที่เกิดขึ้นจริงในทาง
ธุรกิจ โดย ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย (2556) ได๎ให๎ความหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชนิดของกรณีศึกษา โดย
สามารถแบํงออกมาได๎อีก เป็น 3 ชนิด ที่แตกตํางกันดังนี้ 

 กรณีศึกษาเพ่ือค๎นหา (Exploratory Case Study) 
หมายถึงงานวิจัยที่เหมาะกับการเริ่มต๎น มีข๎อมูลน๎อย หรือสิ่งที่วิจัยเป็นสิ่งที่ใหมํไมํ

เคยเกิดขึ้นในโลกหรือเกิดขึ้นน๎อยครั้ง (Benbasat, 1987) เพราะฉะนั้น กรณีศึกษานี้จะเน๎นหาข๎อมูล
เพ่ิมเติมให๎สิ่งที่ค๎นหาและน าการศึกษาไปเริ่มตั้งค าถามในล าดับตํอไป โดยให๎งานวิจัยรูปแบบอ่ืน หรือ
วิธีค๎นหาอ่ืนชํวยในการหาค าตอบ 

 กรณีศึกษาเพ่ืออธิบาย (Explanatory Case Study) 
หมายถึงการศึกษา เน๎นในการอธิบายเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะใน

สภาวะแวดล๎อมที่ซับซ๎อน โดยผลสรุปของการศึกษาจะต๎องอธิบายวํา เมื่อมีเหตุอยํางหนึ่ง ผลของสิ่ง
นั้นเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร เชํน ผลลัพธ์จากการเกิดนวัตกรรมท าให๎บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
การแขํงขันกับตลาด  

 กรณีศึกษาเพ่ืออภิปราย (Descriptive Case Study) 
หมายถึงการศึกษาท่ีเน๎นแสดงให๎เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเบื้องลึก ไมํได๎มุํงเน๎นที่จะแสดง

เหตุและผลของตัวแปรที่ชัดเจน โดยจะเน๎นหาข๎อมูลเพื่อขยายความให๎กรณีศึกษานั้นชัดเจนขึ้น เข๎าใจ
งํายขึ้น  
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3.1 วิธีศึกษา 
 

จากการออกแบบลักษณะการศึกษานวัตกรรมในธุรกิจไทย กรณีศึกษาบริษัท ปตท. 
จ ากัด มหาชน มีค าถามหลักของกรณีศึกษาที่วํา นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นประสบความส าเร็จใน
ปัจจุบันหรือไมํ ดังนั้นขั้นตอนแรกคือการหาข๎อมูลนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตในแงํของลักษณะและ
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎เข๎าใจถึงนวัตกรรมกํอน โดยการค๎นหาข๎อมูลในลักษณะนี้ใช๎ขั้นตอนกรณีศึกษาเพ่ือ
ค๎นหา (Exploratory Case Study) เป็นหลักเพ่ือค๎นหาลักษณะของนวัตกรรมในบริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน ให๎เข๎าใจวํานวัตกรรมนั้นท างานอยํางไร มีลักษณะอยํางไร และวัตถุประสงค์คืออะไร หลังจาก
เข๎าใจเบื้องต๎น จะน าไปสูํการตั้งค าถามวําเป้าหมายของนวัตกรรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไมํได๎
อยํางตรงประเด็นและถูกต๎องมากขึ้น ถือเป็นการขยายความค าถามที่ตั้งในกรณีศึกษาชิ้นนี้เพ่ือน า
ข๎อมูลไปใช๎ในการเตรียมข๎อมูลกํอนการสัมภาษณ์เชิงลึกตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  

หลังจากนั้นการศึกษาจะเน๎นในการตรวจสอบดูวําหลังจากเหตุการณ์ที่ เลือกใช๎
นวัตกรรมนั้นในธุรกิจไทยแล๎ว สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได๎หรือไมํ และมีผลกระทบอ่ืนหรือไมํ 
โดยหาข๎อมูลในครึ่งหลังเป็นสํวนการกรณีศึกษาเพ่ือการอธิบาย (Explanatory Case Study) เป็นการ
หาค าตอบในค าถามที่เราตั้งไว๎ เพราะฉะนั้นการหาค าตอบที่เกิดขึ้นจะใช๎วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ในสํวนนี้จะใช๎วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎เกี่ยวข๎องในนวัตกรรมเป็นส าคัญ โดยวิธีนี้สามารถตอบค าถามได๎เหมาะสม
กวํา วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชํนการสัมภาษณ์หรือเก็บข๎อมูลจากลูกค๎า 
ประชาชนที่อาจไมํมีข๎อมูล ความเชี่ยวชาญ และความเข๎าใจ ในนวัตกรรมพอที่จะตอบค าถามวํา
นวัตกรรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมหรือไมํ 
 
3.2 แหล่งที่มาของข้อมูล 
 

3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นข๎อมูลที่มาจากการไปสอบถามผู๎เชี่ยวชาญในเชิงลึกที่เป็นการเก็บข๎อมูลเชิง

คุณภาพ ทั้งนี้ยังใช๎เพ่ือขยายความข๎อมูลที่ค๎นหาให๎กว๎างขึ้น และใช๎เพ่ือหาค าตอบของค าถามใน
ขั้นตอนของกรณีศึกษาเพ่ืออธิบายวํานวัตกรรมประสบความส าเร็จอยํางไรจริงหรือไมํ  

3.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ใช๎ในการหาทฤษฎี ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรม และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นของ

บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน โดยจะท าการค๎นหาจากหนังสือ บทความ นิตยสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 
หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ การค๎นคว๎าอิสระ รวมถึงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข๎อง โดยที่มาของ
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ข๎อมูลมีทั้งในประเทศและนอกประเทศ  ในสํวนของการค๎นหานวัตกรรมที่เกิดขึ้นของบริษัทจะมุํงเน๎น
ที่มาในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากข๎อมูลนวัตกรรมในธุรกิจไทยค๎นหาจากแหลํงข๎อมูลในประเทศไทย
จะสามารถหาได๎งํายกวํา ทั้งนี้ข๎อมูลทั้งหมดจะน ามาใช๎ในการระบุค าถามและขยายความให๎ชัดเจนใน
ขั้นตอนกรณีศึกษาเพ่ือค๎นหา โดยจะมีข๎อมูลบางสํวนเทํานั้นที่สามารถใช๎ตอบค าถามในขั้นตอน
กรณีศึกษาเพ่ืออธิบายเชํน ข๎อมูลงบการเงิน ยอดขาย เป็นต๎น 

3.2.3 เครื่องมือในการค้นหาข้อมูล 
ที่มาของข๎อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาจาก Google Scholar, Thammasat 

University Digital Collection, ThaiLIS, ScienceDirect, ProQuest, Google, Euromonitor 
โดยผู๎วิจัยจะเน๎นการค๎นหาผําน Keywords ในการค๎นหาเป็นหลัก โดยมีค า Keywords ส าคัญได๎แกํ 
“นวัตกรรม” “นวัตกรรม ปตท” “Innovation” จากนั้นจะคัดเลือกข๎อมูลที่ค๎นหา จากแหลํงที่มาที่
นําเชื่อถือ และ ความส าคัญของข๎อมูลที่สอดคล๎องกับกรณีศึกษานี้ 
 
3.3 การคัดเลือกข้อมูลนวัตกรรมของกรณีศึกษา 
 

หลักเกณฑ์ส าคัญในการคัดเลือกนวัตกรรมมีดังนี้ 
 
3.3.1 บริษัท 

ต๎องเป็นบริษัทหลักของ ปตท. จ ากัด มหาชน หรือบริษัทยํอยของบริษัทที่
จ าเป็นต๎องน างบการเงินมารํวมแสดง เนื่องจากที่มาของนวัตกรรมนั้นจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก
บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน อยํางแท๎จริง เพราะมีอ านาจในการตัดสินใจในการออกนวัตกรรม และ
อนุมัติให๎ผลิตนวัตกรรมในบริษัทหลัก และบริษัทยํอย 

3.3.2 ช่วงเวลา 
เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชํวง ปี พ.ศ. 2554-2558 หรือ 5 ปีในอดีตโดยนับปี

ปัจจุบัน เพราะการศึกษาท่ีดีเราจ าเป็นต๎องก าหนดขอบเขตให๎ชัดเจน การก าหนดแคํ 5 ปีย๎อนหลังท า
ให๎ข๎อมูลของนวัตกรรมมีความทันสมัยมาก มีโอกาสน๎อยที่จะพบผู๎อื่นศึกษานวัตกรรมมากํอน รวมถึงมี
โอกาสสูงที่บริษัทอ่ืนจะน าข๎อมูลนี่ไปประยุกต์ใช๎ในปัจจุบันได๎งํายกวํา เนื่องจากมีปัจจัยมากมายใน
อดีตมีความแตกตํางจากในปัจจุบันอยูํมาก ไมํวําจะเป็นเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมาก คํานิยมของ
ผู๎บริโภค กฎหมาย เป็นต๎น  

3.3.3 การเผยแพร่ 
นวัตกรรมทั้งหมดที่เลือกมาศึกษาต๎องไมํเป็นระดับงานวิจัย แตํต๎องเป็น

นวัตกรรมทีม่ีการเปิดตัวสูํสายตาประชาชน ต๎องมีการทดสอบหรือท าแบบจ าลองขึ้นมาแล๎ว และอาจมี
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การทดลองจริงแล๎วผํานปัจจัยธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง ต๎องมีการผํานการประชาสัมพันธ์แล๎วอยํางน๎อย 1 
ครั้ง เนื่องจากการจะวิจัยนวัตกรรมที่ดี นวัตกรรมนั้นต๎องมีแนวโน๎มในการออกสูํตลาดจริง และ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นต๎องอยูํในปัจจัยเศรษฐกิจเหมือนสินค๎าอ่ืนในตลาด จึงจะสามารถตอบได๎ชัดเจนกวํา
ในโจทย์ที่วํา นวัตกรรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไมํ 

3.3.4 นวัตกรรม 
จากวารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่24 ได๎กลําวไว๎วําจ านวนกรณีศึกษานั้นยังไมํมี

การพิสูจน์แนํชัดวําแท๎จริงต๎องมีก่ีกรณี (ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, 2556) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงคัดเลือก
ที่ 7 กรณตีามความเหมาะสมด๎านเวลา โดยนวัตกรรมที่คัดเลือกไว๎มีดังนี้  

3.3.4.1 Fit Station Mobile Service  
บริการเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่องโดยรถยนต์บริการเคลื่อนที่ 

3.3.4.2 Fully Self-Serve Petrol Station  
สถานีน้ ามันบริการตนเองแบบเต็มรูปแบบ 

3.3.4.3 PTT Fill & Go  
บริการเติมน้ ามันผํานเทคโนโลยี RFID ส าหรับผู๎ประกอบการ Logistics 

ในประเทศไทย 
3.3.4.4 The Miracle of Natural Gas  

สวนแสดงไม๎เมืองหนาว จ.ระยอง จากพลังงานก๏าซธรรมชาติ 
3.3.4.5 Deeplift  

เทคโนโลยีเพ่ิมการดูดน้ ามันใต๎ชั้นผิวลําง  
3.3.4.6 PTT Composite Plus  

ถังบรรจุแก๏สในรูปแบบของพลาสติก  
3.3.4.7 PTT Diesel CNG  

อุปกรณ์ติดตั้งให๎รถ Diesel ให๎สามารถเติมก๏าซธรรมชาติได๎ 
 

3.4 ขั้นตอนการศึกษา 
 

จากหนังสือการวิจัยทางธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่  2 (2557) ได๎กลําวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์
ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ไว๎ 2 แนวทางดังนี้ 

1. ใช้กรอบทฤษฎีเป็นหลัก (Deductive) อาศัยหลักฐานจากความรู๎เดิมเป็นหลัก 
2. ไม่ยึดกรอบทฤษฎีใด (Inductive) เชื่อวําทฤษฎีมาจากกระบวนการเก็บข๎อมูล 
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จากการประเมินการศึกษานี้ พบวําเป็นองค์ความรู๎ที่ต๎องหามาใหมํ จึงยึดถือวิธีการที่
เรียกวํา ไมํยึดกรอบทฤษฎีใด (Inductive) โดยการสร๎างทฤษฎีขึ้นมาเองให๎เหมาะสม โดยท าการ
รวบรวมข๎อมูล เรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรม ค๎นหานวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือศึกษาวิธีการ
ด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ท าการก าหนดตัวชี้วัดเบื้องต๎นจากวัตถุประสงค์ในแตํละนวัตกรรม สร๎าง
ทฤษฎีวํา “หากตัวชี้วัดสูงกวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎กลําวได๎วํานวัตกรรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ ถือวํา
นวัตกรรมนั้นประสบความส าเร็จ” มีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.4.1 ก าหนดตัวชี้วัด (Indicator) 

3.4.1.1 Fit Station Mobile Service  
จ านวนคนที่มาใช๎บริการในแตํละวัน โดยมีเป้าหมายจากจ านวนรถยนต์

ที่ใช๎บริการในแตํละวันถูกก าหนดจากจุดคุ๎มทุนของรถยนต์บริการเคลื่อนที่ที่เป็นรถยนต์ต๎นแบบ 
3.4.1.2 Fully Self-Serve Petrol Station  

ยอดขายน้ ามัน ตามเป้าหมายในแตํละปี โดยวัดจากปี พ.ศ. 2557 - 2558  
3.4.1.3 PPT Fill & Go  

แนมโน๎มยอดขายน้ ามันจากนวัตกรรม 
3.4.1.4 The Miracle of Natural Gas  

เนื่องจากมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวเราจึงวัดก าหนดตัวชี้วัด
จากจ านวนนักทํองเที่ยวที่ไปชมงานไม๎เมืองหนาวโดยจะจัดขึ้นชํวงเดือนเมษายน ของทุกปี โดยปี พ.ศ.
2558 ได๎จัดเป็นครั้งที่ 5 และเริ่มมีการแสดงของสวนไม๎เมืองหนาวตั้งแตํครั้งที่ 2 เราจึงท าการวัดจาก
จ านวนนักทํองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นใน 3 ปีย๎อนหลัง หรือตั้งแตํ พ.ศ. 2556-2558  

3.4.1.5 Deeplift  
สัดสํวนผลผลิตน้ ามันที่ได๎จากการเลือกใช๎นวัตกรรมนี้เทียบกับเทคนิคเดิม 

3.4.1.6 PTT Composite Plus  
วัดความพึงพอใจของลูกค๎าจากผลการส ารวจกลุํมตัวอยําง จ านวน 100 

รายของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน สํวนการตลาดแก๏สหุงต๎ม 
3.4.1.7 PTT Diesel CNG  

ประเมินจากเสียงตอบรับและปัญหาของ PTT Diesel CNG เป็นหลัก 
และ ดูยอดขายของคูํค๎าทางธุรกิจเพ่ือประเมินวํานวัตกรรมเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าได๎มากน๎อยแคํไหน 

3.4.2 ขั้นตอนการหาค าตอบ 
จากการที่เราก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม เราจะท าการเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่

เหมาะกับตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยวิธีการที่มีความเหมาะสมในการเก็บข๎อมูล เลือกใช๎วิธีเชิงคุณภาพจาก
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การสัมภาษณ์โดยท าการติดตํอผู๎บริหาร หัวหน๎า หรือผู๎เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข๎องกับนวัตกรรม
โดยตรง เพ่ือท าการสัมภาษณ์ โดยแบํงแนวค าถามในการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 สํวน คือ 

3.4.2.1 ค าถามเพื่อตรวจสอบ  
คือการสัมภาษณ์ถึงที่มาของนวัตกรรม เป้าหมายของนวัตกรรม ตัวชี้วัด

ที่บริษัทใช๎ประเมินนวัตกรรม เพ่ือตรวจสอบข๎อมูลที่ค๎นหามาวําถูกต๎องหรือไมํ เป้าหมายแท๎จริงของ
บริษัทคืออะไร วิธีการชี้วัดที่ก าหนดเบื้องต๎นกํอนมาสัมภาษณ์นั้นมีความเหมาะสมหรือไมํ เนื่องจาก
บุคคลภายในจะทราบรายละเอียดมากกวําข๎อมูลจากขําวที่ผู๎ศึกษาค๎นหา ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือน าข๎อมูล
ไปขยายความเนื้อหาอีกครั้ง พร๎อมกับเช็คความถูกต๎อง 

3.4.2.2 ค าถามเพื่อหาค าตอบ  
คือการสัมภาษณ์สํวนหลังโดยจะมุํงเน๎นหาหลักฐานทางค าพูดของผู๎

สัมภาษณ์ที่ตรงกับตัวชี้วัดที่เราตั้งขึ้น ไมํวําจะเป็น ประมาณการณ์ตัวเลขคนใช๎สินค๎า ตัวเลขก าไร
ขาดทุน ทัศนคติและมุมมองของผู๎สัมภาษณ์ในตัวชี้วัดที่เราก าหนดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยืนยันวําตาม
ความเห็นของผู๎สัมภาษณ์นวัตกรรมที่ดูแล หรือมีความเก่ียวข๎องนั้นประสบความส าเร็จหรือไมํ  

3.4.2.3 ค าถามเพื่อปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 
คือการสัมภาษณ์สํวนเพ่ิมเติมที่จะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการ

ด าเนินงาน หรือปัญหาขณะริเริ่มนวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาในอนาคตของนวัตกรรมนั้น แม๎จะ
ไมํได๎น าข๎อมูลมาวิเคราะห์แตํตามวัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา หากมีบริษัทอ่ืนน านวัตกรรมใดของ
บริษัท ปตท.จ ากัด มหาชนไปประยุกต์ใช๎ จะได๎ทราบถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาในอนาคตเป็น
องค์ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ยังเป็นฐานข๎อมูลให๎งานวิจัยแบบอ่ืนที่เกี่ยวข๎องน าไปประยุกต์ใช๎ได๎อีกด๎วย 

3.4.3 การสรุปผล 
หลังจากการเก็บข๎อมูลเพื่อหาค าตอบ จะน าค าตอบมาเรียบเรียงให๎อยูํในรูปแบบ

ที่เข๎าใจงําย และน าค าตอบไป วิเคราะห์ 3 อยํางคือ 
3.4.3.1 การศึกษานวัตกรรมผ่านทฤษฎี 

โดยจะเลือกใช๎ทฤษฎีเกี่ยวกับ “Seven sources of innovation” เพ่ือ
ใช๎ตอบค าถามวํานวัตกรรมนั้นมีที่มาที่ไปอยํางไร และ  “Ten types of Innovation” เพ่ืออธิบาย
ลักษณะของนวัตกรรมนั้นวําอยูํในรูปแบบใด เพ่ืองํายตํอการเปรียบเทียบหรือน าข๎อมูลไปจ าแนก 

3.4.3.2 การศึกษาผู้มีผลกระทบต่อนวัตกรรม 
ในการสัมภาษณ์ถึงที่มาและประวัติ เราจะเห็นถึงความแตกตํางระหวําง

กํอนมีนวัตกรรมและหลังนวัตกรรม จึงท าการสรุปผลการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบตารางกํอนเกิด
นวัตกรรมและหลังเกิดนวัตกรรมโดยงําย เพ่ือดูวํามีผู๎ใดได๎ประโยชน์และเสียประโยชน์กับนวัตกรรมนี้ 
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3.4.3.3 การศึกษาเพื่อประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม  
จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎สัมภาษณ์จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักของ

นวัตกรรม น าไปสูํการก าหนดตัวชี้วัดของนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์นั้น โดยหานวัตกรรม
นั้นสามารถท าได๎มากกวําเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว๎จะถือวําประสบความส าเร็จ และจะมีการสรุป
เรื่องประสบความส าเร็จในภาพรวมทุกปัจจัยของนวัตกรรมผํานผู๎ให๎สัมภาษณ์ เนื่องจากนวัตกรรมอาจ
มีตัวชี้วัดหลายตัว หรือ มีปัจจัยหลายด๎านที่แม๎จะไมํได๎ตามเป้าหมายแตํยังสามารถด าเนินงานตํอไปได๎ 
โดยจะให๎ผู๎สัมภาษณ์สรุปเรื่องประสบความส าเร็จในภาพรวมเป็นตัวเลขคะแนนดังนี้ 

“5” หมายถึง ประสบความส าเร็จมาก 
“4” หมายถึง ประสบความส าเร็จ แตํยังมีข๎อจ ากัดบางอยําง 
“3” หมายถึง ธรรมดา คือมีนวัตกรรมก็ได๎ หรือไมํมีนวัตกรรมก็ได๎ 
“2” หมายถึง ไมํประสบความส าเร็จ แตํอาจมีเหตุผลที่ยังด าเนินงานอยูํ 
“1” หมายถึง ไมํประสบความส าเร็จมาก ควรยกเลิกในอนาคต 
ทั้งนี้นวัตกรรมทั้งหมด ในข๎อสรุปจะมีค าอธิบายคะแนนเพ่ิมเติม เนื่องจาก

ผู๎ให๎สัมภาษณ์อาจมีเหตุผลประกอบเพื่อให๎ตัวเลขคะแนนที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์ประเมินดูมีน้ าหนักมากข้ึน 
3.4.4 แผนการส ารอง 

จากการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพยังมีข๎อจ ากัดเรื่องความลับของข๎อมูลที่ไมํ
สะดวกตอบ และความสะดวกในการเข๎าพบเพ่ือสัมภาษณ์ ดังนั้นการหาค าตอบอาจมีการใช๎การ
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณควบคูํไปด๎วยในกรณีที่ไมํสามารถสัมภาษณ์ได๎ โดยอาจเป็นงบการเงินหรือ
ตัวเลข ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข๎อมูลทางสถิติ ยกตัวอยํางเชํน คําเฉลี่ย (Mean) คําสัดสํวน (Percentage) 
และเก่ียวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงิน อาทิเชํน การวิเคราะห์สัดสํวน (Ratio analysis) เป็นต๎น 

 
3.5 ประชากรศึกษา  
 

ในกระบวนการเก็บข๎อมูลจะใช๎วิธีการศึกษาที่มีประชากรเป็นสํวนรํวมในการวิจัยเชิง
คุณภาพผํานการสัมภาษณ์ โดยเลือกจากผู๎ด าเนินงานที่เกี่ยวข๎องกันนวัตกรรม ผู๎เชี่ยวชาญใน
นวัตกรรม ผู๎บริหารที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับนวัตกรรม โดยระบุได๎ดังนี้ 

3.5.1 สัมภาษณ์เชิงลึกจากคุณพิษณุ บัวละออ ด ารงต าแหนํงพนักงานวิเคราะห์และ
วางแผน สํวนบริหารธุรกิจบริการยานยนต์ ฝ่ายการตลาดในประเทศและเทคนิคหลํอลื่น ผู๎เกี่ยวข๎อง
กับ “Fit Station Mobile Service” เพ่ือใช๎ตอบค าถามนวัตกรรมนี้ โดยจะสัมภาษณ์ถึงที่มา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป็นส าคัญ 
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3.5.2 สัมภาษณ์เชิงลึกจากคุณจิรานนท์ จิระวัฒน์ ด ารงต าแหนํงผู๎จัดการเขตการขาย 
สํวนบริหารสถานีบริการ ปตท. ฝ่ายพัฒนาและบริหารสถานีบริการ ผู๎เกี่ยวข๎องกับ “Fully Self-
Serve Petrol Station” ที่สถานีน้ ามันสาขาศรีนครินทร์ เพ่ือใช๎ตอบค าถามนวัตกรรมนี้ โดยจะ
สัมภาษณ์ถึงท่ีมา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป็นส าคัญ 

3.5.3 สัมภาษณ์เชิงลึกจากคุณพงษ์ดิศวงร์ วัชรเมธีวรนันท์ ด ารงต าแหนํงผู๎จัดการสํวน
พัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ สํวนพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาสถานีบริการและระบบงานค๎า
ปลีกน้ ามัน ผู๎เกี่ยวข๎องกับ “PTT Fill & Go” เพ่ือใช๎ตอบค าถามนวัตกรรมนี้ โดยจะสัมภาษณ์ถึงที่มา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป็นส าคัญ 

3.5.4 สัมภาษณ์เชิงลึกจากคุณศิริชัย บุรวรรนินท์ ด ารงต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ควบคุม
คุณภาพฝ่ายก๏าซธรรมชาติ และ หัวหน๎าโครงการ “The Miracle of Natural Gas” ณ.สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือใช๎ตอบค าถามนวัตกรรมนี้ โดยจะสัมภาษณ์ถึง
ที่มา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป็นส าคัญ  

3.5.5 สัมภาษณ์เชิงลึกจากคุณตรัง สุวรรณศิลป์ ด ารงต าแหนํงผู๎จัดการฝ่ายแผน และ 
คุณเกียรติศักดิ์ มะลิขาว ด ารงต าแหนํงวิศวกรวางแผน ประจ าบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด มหาชน ผู๎เกี่ยวข๎องกับ “Deeplift” เพ่ือใช๎ตอบค าถามนวัตกรรมนี้ โดยจะ
สัมภาษณ์ถึงท่ีมา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป็นส าคัญ 

3.5.6 สัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์และวางแผนสํวนการตลาดก๏าซหุงต๎ม ผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ “PTT Composite Plus” หรือถังบรรจุภัณฑ์แก๏สหุงต๎มรูปแบบใหมํ โดยเป็น
ผู๎ดูแลและวางแผนนวัตกรรมนี้โดยตรง เพ่ือใช๎ตอบค าถามนวัตกรรมนี้ โดยจะสัมภาษณ์ถึงที่มา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป็นส าคัญ 

3.5.7 สัมภาษณ์เชิงลึกจากคุณกฤษฎา วรรณทอง ด ารงต าแหนํงนักวิจัย ฝ่ายเทคนิค
พลังงานประยุกต์และเครื่องยนต์ทดสอบ ประจ าสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. จังหวัด.อยุธยา 
ผู๎เกี่ยวข๎องกับ “PTT Diesel CNG” เพ่ือใช๎ตอบค าถามนวัตกรรมนี้ โดยจะสัมภาษณ์ถึงที่มา 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป็นส าคัญ 
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ตารางที่ 3.1   
 
สรุปการหาค าตอบของนวัตกรรม ปตท. จ ากัด มหาชน 

 

รายชือ่นวัตกรรม จุดประสงค์ของนวัตกรรม ตัวชีว้ัด บริษัท หรือ สถานที่ ที่เก่ียวขอ้ง วิธกีารหาค าตอบ

Fit Station Mobile Service
สร้างภาพลักษณ์ผู้น าด้านเทคโนโลยี จ านวนผู้ใช้บริการในแต่ละวัน บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน (ส านักงาน

ใหญ่)

สัมภาษณ์ พนักงานวิเคราะหแ์ละวางแผน ส่วน

บริหารธรุกิจบริการยานยนต์

Fully Self-Serve Petrol 

Station

สร้างภาพลักษณ์ผู้น าด้านเทคโนโลยี ยอดขายน้ ามันเฉล่ียในแต่ละปี สถานีบริการน้ ามัน ปตท. สาขา ศรี

นครินทร์

สัมภาษณ์ ผู้จัดการเขตการขาย ส่วบริหารสถานี

บริการ ปตท.

PTT fill & go
เพิ่มยอดขายน้ ามัน แนวโน้มยอดขายน้ ามันผ่าน

นวัตกรรม

บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน (ส านักงาน

ใหญ่)

สัมภาษณ์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ 

ส่วนพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์

The Miracle of Natural 

Gas

ท า CSR ส าหรับองค์กรเพื่อเข้าถงึ

ประชาชน

ผู้ไปเยื่ยมชมนิทรรศการไม้

เมืองหนาวในแต่ละปี

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพฝ่ายก๊าซ

ธรรมชาติ และหวัหน้าโครงการนวัตกรรม

Deeplift
เพิ่มผลผลิตน้ ามันเมื่อเทียบกัน

เทคโนโลยีเดิม

สัดส่วนผลผลิตน้ ามันท่ีเพิ่มขึ้น

จากนวัตกรรมเดิม

S1 ปตท.สผ จังหวัด.ก าแพงเพชร สัมภาษณ์ ผู้จัดการฝ่ายแผน และวิศวกรวางแผน 

ส่วนผลิต

PTT Composite Plus
สร้างความพึงพอใจใหผู้้บริโภค วัดความพึงพอใจจากการ

ส ารวจกลุ่มตัวอย่าง

บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน (ส านักงาน

ใหญ่)

สัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะหแ์ละวางแผน ส่วน

การตลาดก๊าซหงุต้ม

PTT Diesel CNG
สร้างภาพลักษณ์ผู้น าด้านเทคโนโลยี ประเมินจากเสียงตอบรับของ

ลูกค้า

สถาบนัวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. จัง

หวัด.อยุธยา

สัมภาษณ์ นักวิจัยฝ่านเทคนิคพลังงานประยุกต์และ

เคร่ืองยนต์ทดสอบ
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3.6 สรุปขั้นตอนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการศึกษา 

องค์กร PTT 

วิเคราะห์นวัตกรรม 
 

1. แยกประเภทนวัตกรรม 
2. เรียบเรียงข๎อมูล 
3. คัดเลือกวัตถุประสงค์หลักของ

นวัตกรรม 
4. ก าหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ 
5. ออกแบบการวิเคราะห์ 

ระบุนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

1. เกิดข้ึนใน ปี พ.ศ.
2554-2558 

2 จากบริษัทหลัก-ยํอย 
3. ออกสูํสายตาประชาชน 
 

หาข๎อมูลนวัตกรรม 
 

1. ระบุวัตถุประสงค์นวัตกรรม 
2. ข๎อมูลเทคนิคของนวัตกรรม 
3. ลักษณะนวัตกรรม 
4. ที่มาจากสื่ออินเตอร์เน็ต 

บทความ ทฤษฎี หรือ 
หนังสือ 

ทดสอบนวัตกรรม 

1. สอบถามผู๎ด าเนินงาน 
2. สอบถามผู๎เชียวชาญในด๎านนั้น 
3. ข๎อมูลยอดขาย 
4. ข๎อมูลผู๎ใช๎งาน 
5. ข๎อมูลภายในบริษัท 
 

สรุปผลลัพธ์ของนวัตกรรม 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  
กรณีศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมในองค์กรธุรกิจไทย กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จ ากัด 

มหาชน” จะเลือกใช๎วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในนวัตกรรมนั้นเป็นส าคัญโดยแบํง
ออกเป็นนวัตกรรมละ 1 ราย โดยจะเลือกบุคคลที่เกี่ยวข๎องโดยตรง หรือมีอ านาจในการตัดสินใจและ
เข๎าใจในนวัตกรรมนั้นเป็นอยํางดี และท าการสรุปค าตอบของการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบํงเป็น  
7 หัวข๎อยํอยตามค าถามที่ได๎เตรียมในแตํละนวัตกรรมดังนี้ 

1. ประวัติและหน๎าที่ของผู๎สัมภาษณ์ 
2. ที่มาของนวัตกรรม 
3. วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
4. การวัดผลการด าเนินงานของนวัตกรรม 
5. ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช๎นวัตกรรม 
6. ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรม 
7. แนวทางของนวัตกรรมในอนาคต 

 
4.1 Fit station Mobile Service 
 

เริ่มจากติดตํอไปที่ ปตท. จ ากัด มหาชน ส านักงานใหญํ ฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ์เพ่ือขอข๎อมูล
วําฝ่ายใดเป็นผู๎ดูแลผลิตภัณฑ์ “Fit Station Mobile Service” โดยตรง ได๎ข๎อมูลให๎ติดตํอไปที่  
คุณพิมาน พูลศรี ผู๎จัดการสํวนบริหารธุรกิจบริการยานยนต์ ฝ่ายการตลาดในประเทศและเทคนิค  
หลํอลื่น และได๎เข๎าพบวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ส านักงานใหญํ 
คุณพิมาน จึงมอบหมายการสัมภาษณ์ให๎ คุณพิษณุ บัวลออ พนักงานวิเคราะห์และวางแผน จึงท าการ
ติดตํอคุณพิษณุโดยตรง ได๎รับอนุญาตให๎เข๎าสัมภาษณ์วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. 
ที่บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เขตพระโขนง อาคารคลังเก็บน้ ามัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1.1 ประวัติและหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ 
ผู๎ให๎สัมภาษณ์คือคุณพิษณุ บัวละออ ด ารงต าแหนํงพนักงานวิเคราะห์และ

วางแผน สํวนบริหารธุรกิจบริการยานยนต์ ฝ่ายการตลาดในประเทศและเทคนิคหลํอลื่น  
โดยรับผิดชอบในเรื่อง “Fit Station” หรือที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “Fit Auto” เนื่องจากเป็นผู๎รู๎
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โครงสร๎างในการด าเนินงานของสถานีเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่อง ในเรื่อง จ านวนคน วิธีท า อุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการด าเนินงาน จึงได๎รับมอบหมายให๎ดูแลโครงการรถยนต์เปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่องแบบ
เคลื่อนที่ 

4.1.2 ที่มาของนวัตกรรม 
ในอดีตบริษัทมีหลุมเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่อง หมายถึง จุดขับรถไปจอดเพ่ือให๎คน

ลงไปใต๎ท๎องรถเพ่ือท าการเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่องและระบบหลํอลื่นเทํานั้น โดยบริษัทใช๎ชื่อวํา 
“PROCheck” โดยให๎บริการตามสถานีบริการน้ ามัน ของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน หลังจากนั้น
ตลาดมีการแขํงขันกันมากขึ้นจากคูํแขํงใหมํที่เข๎าตลาด เชํน B-Quick บริษัทพบวําหากปลํอยไว๎สถานี
บริการเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่องจากเอกชนจะครองตลาดไป เนื่องจากมีการบริการที่ครบวงจรมากกวํา 
บริษัทจึงตั้งใจจะท าการบริการให๎ครบวงจรมากขึ้น โดยใช๎ชื่อวํา “Fit Station” เริ่มกํอตั้งในสถานี
น้ ามันของบริษัทจ านวน 3 สถานีบริการ ในชํวงปี พ.ศ. 2554  คือ สาขาลาดพร๎าว 71 สาขาสนามเป้า 
สาขาสมาคมชาวปักษ์ใต๎ถนนกาญจนาภิเษก หลังจากนั้นมีการปรับกลยุทธ์ใหมํโดยหากต๎องการ
จ านวนสาขาที่มากขึ้นบริษัทไมํสามารถดูแลได๎ทั่วถึง จึงเปิดรับคูํค๎าทางธุรกิจ (Partner) เข๎ามาซื้อ
สัญญาไปดูแล ภายใต๎แบรนด์ของบริษัท โดยลําสุดเพ่ิมมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “Fit Auto” เนื่องจากมี
ชื่อที่จ างํายกวํา 

ตํอมา คุณกฤษณ์ อ่ิมแสง ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํปฏิบัติการ
และคลัง บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ได๎รับแนวคิดจากลูกค๎าทํานหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นหมอ ทํานมี
บุตรสาวอยูํ 5 ทําน และพบวําตนนั้นต๎องดูแลน ารถยนต์ของบุตรสาวทั้ง 5 ทํานไปเข๎าศูนย์บริการด๎วย
ตนเองเนื่องจากบุตรไมํมีความรู๎เรื่องยางยนต์ ด๎วยภาระอาชีพหมอจึงท าให๎เสียเวลาการท างานเป็น
อยํางมาก คุณกฤษณ์ จึงเกิดแนวความคิดวํา หากมีสถานีบริการเคลื่อนที่ ไปที่บ๎านก็สามารถดูแล
รักษายนต์ได๎พร๎อมกัน 5 คัน โดยไมํเสียเวลา จึงตั้งโจทย์ให๎สํวนธุรกิจบริการยานยนต์วํา “มีความ
เป็นไปได๎ไหมที่จะท าศูนย์บริการเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่องแบบเคลื่อนที่” โดยได๎เริ่มโครงการชํวงต๎นปี 
พ.ศ. 2556 หลังจากนั้นทางสํวนจึงแบํงออกเป็น 3 ทีมเพ่ือดูแลพัฒนาโครงการนี้วํามีความเป็นไปได๎
หรือไมํ คือ ทางเทคนิค ทางการเงิน และทางการตลาด โดยคุณพิษณุเป็นผู๎ดูแลทางเทคนิค เริ่มจาก
การท าออกแบบใช๎ระยะเวลา 1 เดือน โดยการออกแบบยึดแนวคิดเรื่อง One Stop Service มี
รายละเอียดการออกแบบดังนี้ 

4.1.2.1 เน้นใช้ไฟฟ้าภายในรถยนต์เป็นหลัก เพ่ือจะได๎สามารถท างานได๎ทุกที่ 
ไมํจ าเป็นต๎องหาปลั๊กไฟฟ้าในการท างาน และเน๎นเก็บพลังงานจ านวนมากเพ่ือออกไปใช๎นอกสถานที่ 
และเติมไฟฟ้าจากระบบโซลําเซลล์ที่ติดตั้งในรถยนต์  

4.1.2.2 การใช้อุปกรณ์ เน๎นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก โดยเลือกใช๎อุปกรณ์ใน
ประเทศที่หาซื้อได๎งําย มีแคํอุปกรณ์ดูดน้ ามันเครื่องขนาดเล็กที่สั่งจากเมืองนอก โดยเครื่องดูดน้ ามัน
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เป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหมํในไทย เพราะสามารถน าน้ ามันเครื่องออกจากระบบได๎หมดจดกวําวิธีการ
เดิมที่ท าการปลํอยมันน้ าเครื่องให๎ไหลออกจากถังน้ ามันเอง สํงผลให๎มีน้ ามันเกําค๎างอยูํในถังน้ ามัน  

4.1.2.3 การใช้ระบบท่อ ถูกออกแบบเพ่ิมเติมจากสถานีบริการแบบเดิม โดย
แบบเดิมจะทิ้งของเหลวเหลือใช๎ลงพื้น แตํสถานีบริการแบบเคลื่อนที่ต๎องเก็บของเหลวเหลือใช๎กลับไป
ทิ้งท่ีจุดพักรถเพ่ือไมํท าให๎พ้ืนที่ภายนอกเสียหาย และเลอะเทอะจากของเหลวเหลือใช๎ 

4.1.2.4 การออกแบบเพื่อใช้งานนอกสถานที่ โดยรถยนต์ถูกออกแบบให๎ใช๎งาน
นอกสถานที่ได๎นานถึง 2 วัน โดยค านวณถึงปริมาณพลังงานไฟฟ้า พ้ืนที่เก็บของเหลวเหลือใช๎ และ
อุปกรณ์น้ ามันในการบริการ กํอนจะกลับไปที่ศูนย์บริการ หรือ จุดพักรถ 

หลังจากออกแบบ 1 เดือน ได๎ท าการทดลองจริงโดยใช๎รถยนต์ Toyota รุํน Hilux 
Vigo และน าไปดัดแปลงกับโครงสร๎างเก็บของกับ บริษัท CARRYBOY โดยรถยนต์ต๎นแบบคันแรกมี
ต๎นทุนประมาณ 1.2 ล๎านบาท และเริ่มเปิดตัวจริงชํวงกลางปี พ.ศ. 2556 ในงาน Bangkok 
international Auto Salon 2013 และมีราคาคําบริการที่เทํากับสถานีบริการแบบปรกติ โดยในปี 
พ.ศ. 2558 ยังมีรถยนต์ต๎นแบบแคํ 1 คัน ยังไมํมีการผลิตเพ่ิมโดยการด าเนินงานใช๎จริงจะเน๎นในการ
ขายพํวงกับผลิตภัณฑ์อ่ืนของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เชํนขาย Fleet card ให๎บริษัทและแถมการ
ดูแลจากรถยนต์ “Fit Station Mobile Service” ในราคาพิเศษ และ การเข๎าไปเปิดบูทในอาคาร
พาณิชย์เพื่อให๎บริการรถยนต์ในอาคารซึ่งสามารถรับได๎หลายคันในครั้งเดียว  

4.1.3 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
กลําวอ๎างจากประวัติที่ยังอยูํในชํวงชะลอโครงการจึงมีรถยนต์บริการแคํ 1 คัน 

โดยรถยนต์คันนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือทดลองตลาด และสร๎างภาพลักษณ์ความเป็นผู๎น าให๎บริษัท 
4.1.4 การวัดผลการด าเนินงานของนวัตกรรม 

นวัตกรรมไมํคาดหวังก าไรเป็นหลัก โดยสามารถขาดทุนได๎ประมาณหนึ่ง แตํ
นวัตกรรมนี้ เน๎นในจ านวนรถยนต์ที่รับบริการเป็นหลักเพ่ือให๎ประชาชนทั่วไปได๎รับรู๎  เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ถึงนวัตกรรมของบริษัทเป็นหลัก ดังนั้นตัวชี้วัดคือจ านวนรถยนต์ที่ให๎บริการตํอวัน โดย
จากการประเมินจากรถยนต์ต๎นแบบที่ให๎บริการอยูํ เนื่องจากต๎นทุนสํวนใหญํเกิดจากการเชําอุปกรณ์
จากบริษัทยํอยจึงประเมินจ านวนรถยนต์ที่ให๎บริการไว๎ที่ 12 คันตํอหนึ่งวันเพื่อให๎ได๎จุดคุ๎มทุน  

4.1.5 ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
ปัจจุบันการให๎บริการถูกแบํงออกเป็น 2 สํวนคือ การให๎บริการตามบ๎านเรือน 

ท ายอดเฉลี่ยได๎ที่ 5 บ๎านเรือนตํอวัน หรือประมาณ 5-6 คันตํอวัน และการให๎บริการตามอาคาร
พาณิชย์ หลังจากไปเปิดบูทมีผู๎ลงทะเบียนเข๎ารับบริการเฉลี่ยอยูํที่ 7-8 คันตํอวัน ดังนั้นจะบอกได๎วํา 
นวัตกรรมนี้ยังไมํประสบความส าเร็จ เนื่องจากขาดความพร๎อมในหลายปัจจัย เชํน เรื่องคนงาน 
สถานที่พักรถยนต์คือ “Fit Station” ที่ยังอยูํในชํวงการขยายสาขา และการประชาสัมพันธ์ที่ยังไมํได๎
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เริ่มต๎น โดยในมุมมองของผู๎ให๎สัมภาษณ์หากเปรียบเทียบเรื่องประสบความส าเร็จโดยภาพรวมเป็น
คะแนนโดยหากประสบความส าเร็จมากจะได๎คะแนนอยูํที่ 5 คะแนน  และน๎อยอยูํที่ 1 คะแนน  
นวัตกรรมนี้ในชํวงการทดสอบได๎ที ่2 คะแนน เนื่องจาก ยังขาดความพร๎อมทางการตลาดที่ดี โดยต๎อง
อาศัยจ านวนรถยนต์ที่ออกให๎บริการที่เหมาะสมและการประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได๎
ในอนาคต 

4.1.6 ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรม 
ปัญหาในการด าเนินงานชํวงแรก เนื่องจากปี พ.ศ. 2557 บริษัทมี 2 โครงการคือ

การขยายสาขา “Fit Station” ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “Fit Auto” ผํานบริษัทคูํค๎าทางธุรกิจ 
(Partner) และท าการดูแลโครงการ “Fit Station Mobile Service” ด๎วยตนเอง แตํเกิดปัญหา
เนื่องจากบริษัทคูํค๎าทางธุรกิจผิดสัญญาท าให๎ต๎องถูกถอนออกจากโครงการ “Fit Station” แตํการ
กํอสร๎างสถานีบริการได๎เกิดขึ้นแล๎ว ท าให๎ทางสํวนต๎องหยุดโครงการ “Fit Station Mobile Service” 
เนื่องจากการท างานของนวัตกรรมหลังจากประชาสัมพันธ์แล๎วต๎องท าอยํางตํอเนื่องไมํสามารถหยุดได๎
จึงรอเวลาที่ทางสํวนงานพร๎อมเริ่มงานจริงกํอน และหันมาดูแลโครงการขยายสาขา “Fit Station”
แทน เป็นเหตุผลที่ปัจจุบันบริษัทจึงยังมีรถยนต์บริการเคลื่อนที่แคํหนึ่งคัน และมียอดบริการที่น๎อย 

ปัญหาตํอมาคือเรื่องพ้ืนที่ไมํอ านวยจากการให๎บริการ การเข๎าไปในอาคาร
พาณิชย์ หรือส านักงาน และห๎างสรรพสินค๎าเพ่ือให๎บริการ มักจะไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าบริการ หรือ
อาจคิดคําใช๎จํายราคาแพง และอาคารบางพ้ืนที่แออัดมากเกินกวําจะเข๎าไปดูแล โดยเบื้องต๎นต๎องการ
พ้ืนที่จอดรถยนต์ประมาณ 2 คันรถยนต์ในการบริการ 

4.1.7 แนวทางของนวัตกรรมในอนาคต 
จากการทดสอบตลาดพบวํายังมคีวามต๎องการแฝงอยูํปริมาณมาก โดยในอนาคต

จะเริ่มการให๎บริการจริงหลังจากท่ีมีจุดพักรถยนต์มีความพร๎อม ในที่นี้จะใช๎ “Fit Station” เป็นจุดพัก 
โดยก าลังขยายสาขาอยูํ โดยสิ้นปี พ.ศ.2558 จะขยายจาก 3 สาขา เป็น 21 สาขา  หลังจากนั้นทาง
บริษัทเริ่มวางแผนโดยตั้งเป้าวําวันเสาร์และอาทิตย์จะไปให๎บริการตามบ๎านเรือนมากขึ้นโดยลําสุด
สามารถติดตํอนัดหมายใช๎งานได๎ที่เบอร์ 1365 กด 7 เวลา 8.00-18.00 น. และพัฒนาระบบการจอง 
Online เพ่ือให๎เข๎าถึงกลุํมลูกค๎าตามบ๎านมากขึ้น ตัวรถยนต์จะเพ่ิมสินค๎าในการบริการมากขึ้นเชํนเพ่ิม
ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และยังมีแผนการพัฒนาเป็นรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให๎ผลิตภัณฑ์อ่ืน
ของบริษัทไปในตัวในขณะที่รถยนต์ออกไปให๎บริการ  

 



49 

 

49 

4.2 Fully Self-Serve Petrol Station 
 

เริ่มจากติดตํอไปที่ ปตท. จ ากัด มหาชน ส านักงานใหญํ ฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ์เพ่ือขอข๎อมูล
วําฝ่ายใดเป็นผู๎ดูแลผลิตภัณฑ์ “Fully Self-Serve Petrol Station” โดยตรง ได๎ข๎อมูลให๎ติดตํอไปที่ 
คุณจิรานนท์ ผู๎จัดการเขตการขาย ที่สถานีบริการน้ ามันสาขาศรีนครินทร์ จึงท าการติดตํอโดยตรง 
หลังจากพูดคุย จึงได๎ท าจดหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือขอเข๎าสัมภาษณ์ไปฝากไว๎ที่
พนักงานสถานีบริการน้ ามัน หลังจากนั้นวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได๎รับการติดตํอกลับมา 
อนุญาตให๎เข๎าพบในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ที่สถานีบริการน้ ามันสาขาศรี
นครินทร์  

จากการสัมภาษณ์ คุณพงษ์ดิศวร์ ผู๎จัดการสํวนตลาดอิเลคทรอนิกส์  วันที่  23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในเรื่องนวัตกรรม “PTT Fill & Go” ได๎ทราบวํากํอนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 
2558 คุณพงษ์ดิศวร์เป็นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ “Fully Self-Serve Petrol Station” เชํนกันโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

4.2.1 ประวัติและหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ 
ผู๎ให๎สัมภาษณ์คือ คุณจิรนนท์ จิระวัฒน์ ด ารงต าแหนํงผู๎จัดการเขตการขาย สํวน

บริหารสถานีบริการ ปตท. ฝ่ายพัฒนาและบริหารสถานีบริการ โดยกํอนหน๎านี้รับผิดชอบในเขตอ่ืน
มิได๎เกี่ยวกับศรีนครินทร์ โดยในอดีตบริษัทแบํงเขตการขายออกเป็น เขตนครหลวง 5 กลุํม และ 
ภูมิภาค 5 กลุํม โดยกํอนหน๎านี้คุณจิรนนท์รับผิดชอบในเขตอ่ืน มิได๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับเขตศรีนครินทร์ 
หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มีการปรับโครงสร๎าง จึงถูกย๎ายมาดูแลในเขตนี้ 

ผู๎ให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติมคือ คุณพงษ์ดิศวร์ วัชรเมธีวรนันท์ ในอดีตด ารงต าแหนํงเป็น
ผู๎จัดการ สํวนพัฒนาระบบและสถานีบริการและได๎ดูแลเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปั้มน้ ามัน ฝ่ายพัฒนา
สถานีบริการและระบบงานค๎าปลีกน้ ามัน จึงเป็นที่มาวําคุณพงษ์ดิศวร์เคยมีสํวนเกี่ยวข๎องโดยตรงกับ 
“Fully Self-Serve Petrol Station” กํอนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยหลังจากการเปลี่ยน
โครงสร๎าง ได๎ย๎ายมาด ารงต าแหนํงต าแหนํง ผู๎จัดการสํวนตลาดอิเลคทรอนิกส์ และมาดูแลผลิตภัณฑ์
อ่ืนแทน 

4.2.2 ที่มาของนวัตกรรม 
นวัตกรรมนี้ถูกริเริ่มมาจากคุณพงษ์ดิศวร์ โดยในอดีตด ารงต าแหนํงผู๎จัดการอยูํ

ในสํวนพัฒนาระบบและสถานีบริการ โดย เริ่มจาก บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน มีแผนพัฒนาสถานี
บริการน้ ามันแบบ “Semi Self-Serve” มีที่มาจากตํางประเทศ จึงท าการเก็บข๎อมูลจากกลุํมลูกค๎าใน
ไทย พบวําคนสํวนใหญํที่ยินดีใช๎สถานีบริการน้ ามันแบบเติมเอง คือคนอายุ 45 ปีขึ้นไป และกลุํมคนที่
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เรียนจบเมืองนอกเป็นสํวนใหญํเพราะเคยใช๎ชีวิตในตํางประเทศจึงมีประสบการณ์ในการใช๎งาน 
หลังจากนั้นทางสํวนจึงเห็นวํามีความหน๎าสนใจจึงพยายามผลักดัน โดยท าการทดลองที่สถานีน้ ามัน 
สาขาธูปะเตมีย์ ชํวงปี พ.ศ. 2552 เป็นระดับ “Semi Self-Serve” หรือการไปจํายเงินที่พนักงาน
สํวนกลางกํอนจึงท าการเติมน้ ามันด๎วยตนเอง โดยที่ยังไมํน านวัตกรรม “Fully Self-Serve”มาใช๎
เนื่องจากเวลานั้นพบปัญหาเรื่องราคาตู๎จํายเงินอัตโนมัติมีราคาสูงมาก โดยผลการทดสอบพบวํา
ยอดขายเพ่ิมขึ้นจากวิธีการเติมน้ ามันเดิม 300% เนื่องจากเป็นจุดที่มีคนท างานผํานปริมาณมากและ
เป็นกลุํมคนที่ยอมรับนวัตกรรมใหมํ หลังจากท าการปิดสถานีบริการน้ ามันนี้ไปเพราะหมดสัญญา 
บริษัทจึงมีการสร๎างสถานีน้ ามันแบบ “Semi Self-Serve” อีก 4 สาขา โดยอยูํที่ สาขาพหลโยธิน 
สาขาหนองแขม สาขาบรรทัดทอง และสาขาสุทธิสาร 

ตํอมาประมาณปี พ.ศ. 2554 บริษัทได๎รับการน าเสนออุปกรณ์ตู๎เติมน้ ามันเอง
จากภายนอก รวมถึงทางสํวนมีความสนใจพัฒนานวัตกรรมแบบเดิมให๎เป็นเต็มรูปแบบอยูํแล๎ว 
เนื่องจากเมืองนอกมีการใช๎ “Fully Self-Serve” เป็นระบบสากล โดยมี 2 รูปแบบคือ 

4.2.2.1 ตู้เติมน้ ามันรวมกับตู้จ่ายเงิน ต๎นทุนสํวนเพิ่ม 6 แสนบาทตํอ 1 เครื่อง 
4.2.2.2 ตู้เติมน้ ามันกับตู้จ่ายเงินแยกกัน ต๎นทุนสํวนเพ่ิม 3 แสนบาทตํอ 1 

เครื่อง 
จึงได๎ตกลงกับบริษัทผู๎น าเสนอ เป็นแบบตู๎จํายเงินแยกกับตู๎จํายน้ ามัน ท าการขอ

ใบอนุญาตใช๎เครื่องจํายเงินผํานบัตรเครดิตระยะเวลาหนึ่ง ตํอมาท าการทดลองที่สถานีบริการน้ ามัน
สาขาศรีนครินทร์ ปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากตัวแทนจ าหนํายหมดสัญญาเชํา โดยเปลี่ยนจากระบบเดิมที่
ใช๎พนักงาน เป็น “Fully Self-Serve” เพ่ือท าการทดลอง และถือได๎วําเป็นสถานีบริการน้ ามันที่แรก
และท่ีเดียวของประเทศไทยที่เป็นการบริการตนเองเต็มรูปแบบโดยเริ่มด าเนินงานปลายปี พ.ศ. 2556 
และท าการเปิดอยํางเป็นทางการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยข๎อดีของสถานีบริการน้ ามัน
สาขานี้ คือ เป็นจุดที่อยูํติดถนนใหญํ และ มีกลุํมคนเข๎ามาใช๎บริการไมํมากเกินไป เนื่องจากนวัตกรรม
ใหมํลูกค๎าจึงต๎องใช๎เวลาในการเรียนรู๎การใช๎งาน หากมีการตํอคิวใช๎งาน อาจท าให๎ลูกค๎าไมํเข๎ามาใช๎
บริการ 

ตํอมาถูกปรับกลับมาเป็นแบบรูปผสม คือจํายเงินกับพนักงาน (Semi Self-
Serve) และจํายเงินด๎วยตนเอง (Fully Self-Serve) เพราะวํากลุํมลูกค๎าบางกลุํมยังไมํยอมรับกับ
นวัตกรรมใหมํและต๎องการพนักงานคอยชํวยเหลืออยูํ จึงสร๎างจุดบริการจํายเงิน (Kiosk) บริเวณตู๎จําย
น้ ามันขึ้นเพ่ือการจํายเงินและให๎ค าปรึกษาในการเติมน้ ามัน และ จ านวนพนักงานบริการที่กฎหมาย
ไทยยังก าหนดไว๎อยูํวําต๎องมีพนักงาน 3 คนตํอ 1 สถานีจึงมีพนักงานที่วํางงานหากผู๎บริโภคบริการ
ตนเองเต็มรูปแบบ  
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4.2.3 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์หลักในชํวงเริ่มต๎น ลูกค๎าสํวนใหญํอาจยังรับการเปลี่ยนแปลง

ทางการบริการไมํได๎ ดังนั้นจึงเน๎นวัตถุประสงค์แสดงภาพลักษณ์ผู๎น าด๎านนวัตกรรมเป็นหลัก โดยสํงผล
ให๎ทางธุรกิจนั้นสามารถเพ่ิมปริมาณน้ ามันที่ขาย จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข๎ารับบริการ
น้ ามันของผู๎บริโภค  

4.2.4 การวัดผลการด าเนินงานของนวัตกรรม 
สิ่งที่สะท๎อนวําผู๎บริโภคให๎ความสนใจในนวัตกรรม และ พฤติกรรมผู๎บริโภคที่มี

การเปลี่ยนแปลงสูํการยอมรับในนวัตกรรมนี้ตามวัตถุประสงค์ จะใช๎ตัวชี้วัดทางธุรกิจคือ ยอดขาย
น้ ามัน โดยมีการตั้งเป้าหมายในแตํละปีไว๎ในรูปแบบอัตราเฉลี่ย 12 เดือน เนื่องจากในแตํละเดือนมี
การใช๎น้ ามันไมํเทํากัน ยกตัวอยํางเชํน ชํวงปลายปีคนจะออกไปทํองเที่ยวตํางจังหวัด สถานีบริการ
น้ ามันสาขาศรีนครินทร์จะมียอดขายตก เนื่องจากไมํใชํทางผํานในการเดินทางออกตํางจังหวัด เป็นต๎น 

4.2.5 ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
จากยอดเฉลี่ยรายเดือนของปี พ.ศ. 2557 คือ 360,000 ลิตรตํอเดือนโดยประมาณ 

และ ยอดเฉลี่ยรายเดือนเฉพาะ 10 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2558 คือ 473,000 ลิตรตํอเดือน
โดยประมาณ และจากเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค๎าที่แสดงวํานวัตกรรมสามารถแสดงภาพลักษณ์ที่ดีได๎ 
ดังนั้นหากเปรียบเทียบเรื่องประสบความส าเร็จในเป้าหมายเป็นตัวเลขคะแนนเต็ม 5 นวัตกรรมนี้ใน
มุมมองของคุณจิรานนท์และคุณพงษ์ดิศวร์ให๎คะแนนอยูํใน 4 คะแนนเต็ม 5 คะแนน เนื่องจาก
สามารถท าได๎มากกวําเป้าหมายประจ าปีทั้ง 2 ปีที่ด าเนินงาน เพียงแตํยังไมํได๎คะแนนเต็ม เนื่องจากใน
อดีตสถานีน้ ามันแบบเดิมที่มีพนักงานบริการ มียอดเฉลี่ยรายเดือนในปี พ.ศ. 2555 อยูํที่ 700,000 
ลิตรตํอเดือนโดยประมาณ จากการเปรียบเทียบกับอดีตจะมียอดที่น๎อยกวํา แตํจากแนวโน๎มการ
เติบโตของยอดขาย ตั้งแตํเดือนแรกที่เริ่มนวัตกรรมอยูํที่ 77,900 ลิตรตํอเดือน เพ่ิมเป็น 200,000 
ลิตรในเดือนที่สอง และมีแนวโน๎มที่จะเพ่ิมมาตลอด จึงต๎องดูผลลัพธ์ในระยะยาว 

4.2.6 ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรม 
ปัญหาแรกคือ นวัตกรรมนี้ท าให๎ประหยัดต๎นทุนคําจ๎างพนักงาน จึงออก

โปรโมชั่นลดราคาน้ ามัน 0.30 สตางค์ตํอลิตร สถานีบริการน้ ามันอ่ืนจึงท าการแขํงขันด๎านราคาโดยท า
การลดราคาแตํยังมีพนักงานบริการเติมน้ ามันให๎ ชํวงแรกที่มีการแขํงขันได๎รับผลกระทบอยํางหนัก แตํ
หลังจากนั้นสถานีอ่ืนรับต๎นทุนคําน้ ามันไมํไหว จึงยกเลิกโปรโมชั่นและปรับราคาดังเดิม ตํอมาเป็น
ปัญหาพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่ยังไมํยอมรับการบริการตนเองและยังคงติดอยูํกับระบบเดิมที่มี
พนักงานเติมน้ ามันให๎ 

สํวนปัญหาตํอมาคือผู๎บริโภคบางกลุํมที่ใช๎งานยังปรับตัวไมํทันกับวิธีการ โดยยัง
ยึดติดวิธีการเดิมท่ีต๎องมีพนักงานบริการจึงปรับพฤติกรรมทันทีไมํได๎ ต๎องอาศัยการยอมรับระยะยาว 
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4.2.7 แนวทางของนวัตกรรมในอนาคต 
ในอนาคตคาดหวังวําผู๎บริโภคจะเริ่มยอมรับวิธีการแบบใหมํ โดยมีนโยบายและ

แผนการที่จะขยายสถานีบริการน้ ามันแบบบริการตนเองให๎มากขึ้น โดยวางแผนให๎มีจังหวัดละหนึ่ง
สถานีตามหัวเมืองหรือตัวเมืองใหญํ โดยลําสุดก าลังเริ่มแผนการนี้ที่บริเวณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด ระยอง และในสํวนทางทางเทคนิคมีโครงการจะพัฒนาให๎รูปแบบการจํายเงิน
สามารถจํายเงินสดผํานตู๎ได๎เลย โดยปัจจุบันท าการจํายได๎เฉพาะบัตรเครดิต 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 รูปจริง Fully Self-Serve Petrol Station 
 

4.3 PTT Fill & Go 
 

เริ่มจากติดตํอไปที ่ปตท. จ ากัด มหาชน ส านักงานใหญํ ฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ์เพ่ือขอข๎อมูล
วําฝ่ายใดเป็นผู๎ดูแลผลิตภัณฑ์ “PTT Fill & Go” โดยตรง ได๎รายละเอียดวํา ให๎ติดตํอไปที่ผู๎จัดการ
สํวนตลาดอิเลคทรอนิกส์ ส านักงานใหญํอาคาร 2 ชั้น 3 จึงได๎ท าจดหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพ่ือขอเข๎าสัมภาษณ์ ทางเลขาผู๎จัดการสํวนได๎ติดตํอสอบถามรายละเอียดการสัมภาษณ์และติดตํอนัด
สัมภาษณ์ในวันที่ 11 และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตามล าดับ โดยอนุญาตให๎เข๎าสัมภาษณ์ได๎วันที่ 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ที่บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ส านักงานใหญํ อาคาร 2 
ชั้น 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
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4.3.1 ประวัติและหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ 
ผู๎ให๎สัมภาษณ์คือ คุณพงษ์ดิศวร์ วัชรเมธีวรนันท์ ปัจจุบันด ารงต าแหนํงผู๎จัดการ

สํวนพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาสถานีบริการและระบบงานค๎าปลีกน้ ามัน ในอดีตด ารง
ต าแหนํงผู๎จัดการอยูํในสํวนพัฒนาระบบและสถานีบริการมีหน๎าที่ดูแล ดังนี้ 

4.3.1.1 ส่วนเทคโนโลยี ท าหน๎าที่ดูแลเทคโนโลยีทั้งหมดในสายตลาดขายปลีก 
4.3.1.2 ส่วนของบัตร ดูแลระบบบัตรทั้งหมดในสถานีบริการ เชํน Fleet card 
4.3.1.3 ส่วนมาตรฐานสถานีบริการ คือดูแลระบบมาตรฐานที่เกิดขึ้นในสถานี 
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได๎ท าการแยกสํวนออกเป็น 3 สํวนยํอย  ทางคุณ

พงษ์ดิศวร์จึงเปลี่ยนมาเป็นผู๎จัดการสํวนพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ ที่ดูแลบัตร และ นวัตกรรม Fill & 
Go ดังในปัจจุบัน 

4.3.2 ที่มาของนวัตกรรม 
ที่มาของ Fill & Go มาจากในตํางประเทศโดยเป็นนวัตกรรมใหมํจากประเทศ

อิสราเอลและตุรกีโดยปัจจุบันใน 2 ประเทศนี้ใช๎งานระบบนี้เป็นระบบสากล เริ่มจากปี พ.ศ. 2548 
บริษัทได๎รับการเสนอขายนวัตกรรมครั้งแรก ชํวงเวลานั้นคุณพงษ์ดิศวร์ยังไมํได๎ดูแลในสํวนนี้โดยตรง
แตํได๎มโีอกาสเข๎าไปรับฟังการน าเสนอ ผลสุดท๎ายบริษัทไมํได๎ตอบรับเนื่องจากราคาอุปกรณ์สูงเกินไป 
หลังจากนั้น 4 ปี บริษัทได๎รับการเสนอขายครั้งที่ 2 จากอีกบริษัท แตํราคายังคงสูงอยูํ และในปี พ.ศ. 
2556 ชํวงกลางปี บริษัทได๎รับการเสนอขายครั้ งที่ 3 ณ.เวลานั้นคุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ด ารง
ต าแหนํง CEO ได๎สนับสนุนให๎บริษัทเป็นผู๎น าด๎านเทคโนโลยีซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนี้จึง
ให๎การสนับสนุนการเสนอขายครั้งนี้ โดยมี 2 บริษัทจากประเทศอิสราเอลและตุรกีมาเสนอ เป็น 2 ใน 3 
บริษัทใหญํระดับโลก ซึ่งเวลานั้นคุณพงษ์ดิศวร์เป็นผู๎ดูแลโดยตรง โดยแม๎ราคาที่เสนอจะถูกลงแตํยังคง
มีราคาทีสู่งอยูํ ทางบริษัทเห็นวํายังไมํต๎องการซื้อเทคโนโลยีราคาสูง จึงเสนอให๎ใช๎การเชําและเสนอให๎
บริษัทผู๎เสนอขายไปติดตํอหาธนาคารเพ่ือสร๎างระบบการจํายเงินแบบเครดิตกํอน ทั้ง  2 บริษัทที่
น าเสนอจึงไปติดตํอหาธนาคารผํานตัวแทนจ าหนํายในประเทศ ตํอมาบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 
เห็นวํามีผู๎เสนอราคามากกวํา 1 ราย จึงเปิดการประมูลเพ่ือด าเนินการตามนโยบายของบริษัท ผล
สุดท๎ายจึงได๎บริษัท โอพาส จากประเทศตุรกีทีร่ํวมมือกับธนาคารกสิกรไทย เนื่องจากราคาถูกกวําและ
มีเทคโนโลยีดีกวํา โดยด าเนินในรูปการเชําระบบจากบริษัท โอพาส เนื่องจากไมํต๎องลงทุนใน 
Hardware ที่มีราคาแพง และลดความเสี่ยงที่เทคโนโลยีจะล๎าสมัยในอนาคต สํวนที่มาของชื่อ “Fill & 
Go” มีความหมายมาจาก “การเติมน้ ามันและไปได๎เลย” โดยเลือกเจาะธุรกิจ Logistics เป็นอันดับแรก
เพราะมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ คือ เป็นธุรกิจที่เติมน้ ามันเยอะ และ เป็นธุรกิจหนึ่งที่พบเห็น
การทุจริตในการเติบน้ ามันได๎บํอยครั้ง โดยสํวนใหญํบริษัทที่ให๎การตอบรับนวัตกรรมอยํางดีจะเป็น
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บริษัทตํางชาติโดยเป็นบริษัทญี่ปุ่นเป็นสํวนใหญํ เนื่องจากเป็นบริษัทที่ต๎องการความปลอดภัยสูงและ
ยอมรับนวัตกรรมใหมํได๎งําย โดยเบื้องต๎นอุปกรณ์สามารถใช๎งานได๎มากกวํา 10 ปี 

4.3.3 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
จากแผนงานได๎แบํงวัตถุประสงค์ออกเป็น 3 สํวนคือ การเพ่ิมยอดขายน้ ามัน 

สร๎างภาพลักษณ์ผู๎น าด๎านเทคโนโลยี และสร๎างระบบความปลอดภัยใกล๎เคียง 100% โดยตัว
เทคโนโลยีมีความใกล๎เคียงกับ Fleet card แตํท าการจํายเงินผํานวงแหวนแทนบัตร โดยตัววงแหวน
นั้นจะท าการติดกาวพิเศษจากประเทศอิสราเอล ดังนั้นการงัดแงะอุปกรณ์จะสํงผลให๎ Chip 
ประมวลผลเสียหายไมํสามารถน าไปใช๎กับรถยนต์คันอ่ืนได๎ จึงการันตีได๎ถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยี 

4.3.4 การวัดผลการด าเนินงานของนวัตกรรม 
เบื้องต๎นมีบริษัท Logistics ค านวณวําการใช๎นวัตกรรมนี้จะลดการทุจริตลงได๎ 

10% โดยมีแนวคิดตํอนวัตกรรมคือการลดคําใช๎จํายคําน้ ามันได๎ 5% และสํวนที่เหลือไปเพ่ิมเงินเดือน
พนักงานเพ่ือจูงใจพนักงาน ในมุมของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน มีการวัดผล 2 สํวน คือ สํวน
เทคโนโลยี จะวัดผลจากการแก๎ไขปัญหาปัญหาทางเทคโนโลยี และ สํวนยอดขาย ประเมินจาก
ยอดขาย โดยบริษัทก าหนดยอดขายปี พ.ศ. 2558 ไว๎ที่ 6 ล๎านลิตรตํอปี ปัจจุบันยอดขายปี พ.ศ. 2558 ที่
ยังไมํครบปีอยูํที่ 10 ล๎านลิตร  โดยเดือนลําสุดอยูํที่ 1.2 ล๎านลิตรตํอเดือน และในปีตํอไปตั้งเป้าหมาย
ไว๎ที่ 12 ล๎านลิตรตํอปี  แตํความเป็นจริงเป้าหมายที่ก าหนดยังไมํถึงจุดคุ๎มทุน โดยบริษัทถือวําเป็นการ
ซื้ออนาคตที่คาดวําจะเติบโตจนถึงจุดคุ๎มทุน 

4.3.5 ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
จากข๎อมูลของผู๎ให๎สัมภาษณ์ได๎อธิบายเรื่องประสบความส าเร็จออกเป็น 3 ด๎าน

ตามวัตถุประสงค์ คือ 
ด๎านธุรกิจประเมินได๎จากยอดขายที่กราฟมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาตลอดชํวง 

17 เดือนที่เริ่มนวัตกรรม โดยประเมินยอดขาย 2 เรื่องยํอย คือเรื่องของการขาย หากประเมินเรื่อง
ประสบความส าเร็จเป็นตัวเลขได๎ 4.5 คะแนน เต็ม 5 คะแนน และเรื่องของการเงิน หรือต๎นทุนที่ยังไมํ
ถึงจุดคุ๎มทุน การเติบโตยังเป็นไปอยํางลําช๎า หากประเมินเป็นคะแนนได๎ 2 เต็ม 5 โดยภาพรวมของ
การทั่วเฉลี่ยน้ าหนัก 2 เรื่อง คะแนน ดังนั้นด๎านธุรกิจเรื่องการประสบความส าเร็จอยูํที่ 3 เต็ม 5 
คะแนน 

ด๎านความของความเป็นผู๎น า ถือวําประสบความส าเร็จอยํางแท๎จริงเพราะเป็น
บริษัทแรกและบริษัทเดียวในภาพพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่มีระบบนี้  หรือหากประเมินด๎านความ
เป็นผู๎น าเรื่องประสบความส าเร็จเป็นคะแนนจะได๎ที่ 5 เต็ม 5 คะแนน 
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ด๎านของเทคโนโลยีที่หมายถึงระบบความปลอดภัยที่ลูกค๎าใช๎งานจากเสียงตอบ
รับถึงปัญหา ถือวําประสบความส าเร็จเชํนกัน หรือหากประเมินด๎านเทคโนโลยีเรื่องประสบ
ความส าเร็จเป็นคะแนนจะได๎ที่ 5 เต็ม 5 คะแนน 

โดยภาพรวมของเปรียบเทียบเรื่องประสบความส าเร็จของนวัตกรรมเป็นคะแนน
จากไมํประสบความส าเร็จเป็น 1 คะแนน ถึง ประสบความส าเร็จมากเป็น 5 คะแนน จากการถั่วเฉลี่ย
น้ าหนัก 3 ด๎าน ประเมินคะแนนตัวเลขได๎อยูํที่ 3 เต็ม 5 คะแนน 

4.3.6 ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรม 
ในนวัตกรรมนี้ พบปัญหาในหลายด๎านระหวํางด าเนินงาน โดยแบํงได๎ดังนี้ 

4.3.6.1 ความปลอดภัยของนวัตกรรม ยังเหลือชํองวํางให๎ทุจริตได๎อยูํเพราะ แม๎
ระบบจะเก็บข๎อมูลและทะเบียนรถท่ีถูกต๎อง 100% แตํยังไมํสามารถป้องกันการทุจริตในการดูดน้ ามัน
ออกจากรถยนต์ได๎  

4.3.6.2 ความปลอดภัยที่สูงเกินไป นวัตกรรมนี้ท าให๎บางบริษัทไมํเลือกใช๎
เนื่องจากผู๎บริโภคกลัววําระบบความปลอดภัยจะมีผลกระทบสร๎างแรงกดดันตํอพนักงานขับรถที่ทุจริต
และไมํทุจริตน าไปสูํการลาออกจากบริษัท สํงผลให๎บริษัทขาดพนักงาน  

4.3.6.3 การขยายกลุ่มลูกค้าในอนาคต ยังติดข๎อจ ากัดสถานีบริการที่ปัจจุบันมี 
197 สาขายังไมํเพียงพอตํอกลุํมลูกค๎าทั่วไปในอนาคต โดยต๎องเรํงในการขยายให๎ครบ 200 สาขาเป็น
อันดับแรกตามแผนการ 

4.3.6.4 ทางเทคนิค พบปัญหาของระบบยังไมํเสถียร การมาเติมน้ ามันชํวงแรก
จะพบระบบท างานไมํได๎ มีที่มาจากเรื่อง ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ และฐานข๎อมูลSupplierกับสถานี
บริการน้ ามันไมํเชื่อมตํอกัน โดยบริษัทท าการพัฒนาและแก๎ไขมาโดยตลอด ในปัจจุบันความเสถียร
ของระบบถูกพัฒนาในระดับ 90% ของนวัตกรรมนี้ 

4.3.6.5 เป้าหมายในแต่ละเดือน มีแนวโน๎มเติบโตอยํางตํอเนื่อง แตํยังมีคําน๎อย
อยูํเมื่อเปรียบเทียบกับต๎นทุนของนวัตกรรมนี้ 

4.3.7 แนวทางของนวัตกรรมในอนาคต 
ในอนาคตหากกลุํมเป้าหมาย Logistics เริ่มมีความเสถียร อนาคตบริษัท

ต๎องการที่จะพัฒนาในรูปแบบเดียวกับ Easy pass ที่ใช๎จํายคําทางดํวน หรือการเชื่อมบัตรเครดิตเพ่ือ
ขยายให๎ลูกค๎าทั่วไปหรือรถยนต์บ๎านสามารถใช๎งานได๎  โดยในปี พ.ศ. 2559 จะได๎เห็นการ
ประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบเพ่ือให๎ประชาชนทั่วไปได๎รู๎จักนวัตกรรมนี้ 
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4.4 The Miracle of Natural Gas 
 

เริ่มจากติดตํอไปที่ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ เพ่ือหาผู๎ท าโครงการไม๎เมืองหนาว 
โดยหลังจากพบผู๎ท าโครงการได๎มีการท าจดหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือเข๎าไปสัมภาษณ์
คุณศิริชัย ผู๎เป็นหัวหน๎าโครงการ หลังจากติดตํอคุณศิริชัยโดยตรงพบวําทํานไมํสะดวกให๎เข๎าพบจึง
อนุญาตให๎ท าการสัมภาษณ์ผํานโทรศัพท์เพ่ือเก็บข๎อมูล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 
16.00 น. มีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.4.1 ประวัติและหน้าทีข่องผู้สัมภาษณ์ 

ผู๎ให๎สัมภาษณ์คือ คุณศิริชัย บุรวรรนินท์ ด ารงต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ควบคุม
คุณภาพ ควบคูํกับต าแหนํงหัวหน๎าโครงการไม๎เมืองหนาว โดยปกติท างานในห๎องทดลองของบริษัท 
ปตท. จ ากัด มหาชน สํวนก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง เพ่ือทดสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
เมื่อประมาณ 5 ปีที่ผํานมา บริษัทได๎มีการจัดตั้งโครงการไม๎เมืองหนาวโดยมองหาคนในบริษัทมารํวม
โครงการ จึงได๎รับมอบหมายในต าแหนํงหัวหน๎าโครงการไม๎เมืองหนาว โดยยังต๎องท างานควบคูํกับงาน
ปรกติไปพร๎อมกัน 

4.4.2 ที่มาของนวัตกรรม 
ในอดีตบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน จ าหนํายก๏าซธรรมชาติ โดยน าเข๎ามาจาก

อําวไทย กับ พมํา หลักจากนั้นประเทศไทยมีความต๎องการก๏าซธรรมชาติที่มากขึ้น จึงต๎องน าเข๎าก๏าซ
ธรรมชาติที่เรียกวํา “LNG” มาจากประเทศอ่ืนเพ่ิมอีกเส๎นทาง โดยเทคนิคการน าเข๎า LNG ให๎ได๎
ปริมาณมากต๎องท าการเปลี่ยนสถานะจากก๏าซมาเป็นของเหลวผํานแรงดัน (Pressure) เป็นวิธีสากลที่
ทั่วโลกนิยมใช๎ขนสํงก๏าซธรรมชาติให๎ได๎ปริมาณมาก หลังจากรับเข๎ามาที่ทําLNG อยูํที่จังหวัดระยอง 
บริษัทต๎องท าการเปลี่ยนสถานะเพ่ือให๎ LNG ในรูปของเหลวกลับมาเป็นรูปของก๏าซเพ่ือน ามาใช๎งาน
ตามปรกติ โดยใช๎วิธีการเพ่ิมอุณหภูมิผํานระบบน้ าหลํอเย็น โดยใช๎น้ าหลํอเย็นที่สูบจากน้ าทะเล
บริเวณนั้น หลังจากด าเนินการน้ าทะเลที่ใช๎หลํอเย็นจะมีอุณหภูมิต่ าลงหลังจากนั้นบริษัทจะท าการ
ปลํอยน้ าทิ้งไปสูํทะเลดังเดิม คุณโชคชัย ธนเมธี ปัจจุบันด ารงต าแหนํงกรรมการผู๎จัดการใหญํวางแผน
หนํวยธุรกิจก๏าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เป็นผู๎ริเริ่มโครงการโดยเริ่มจากตั้งค าถามวํา 
“น้ าเย็นที่ปลํอยคืนสูํน้ าทะเลสามารถน ามาท าประโยชน์อะไรได๎หรือไมํ” หลังจากนั้นจึงน าพลังงานน้ า
เย็นที่เหลือใช๎มาวิจัยเพื่อเริ่มโครงการไม๎เมืองหนาว โดยเหตุผลที่เลือกสถานที่สวนสมุนไพรนี้ในการท า
วิจัย เนื่องจากต๎องการพ้ืนที่ปริมาณมาก และสวนสมุนไพรเป็นของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน อยูํ
กํอนแล๎ว 
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4.4.3 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
เริ่มแรกบริษัทมีวัตถุประสงค์การเริ่มโครงการนี้ ในแนวทางของ Corporate 

Social Responsibility (CSR) คือการสร๎างประสบการณ์แปลกใหมํให๎ประชาชนที่ไมํเคยสัมผัส หรือ 
เคยสัมผัสแล๎ว โดยไมํจ าเป็นต๎องเดินทางไกลไปดูไม๎เมืองหนาวถึงเชียงใหมํ แตํสามารถสร๎าง
ประสบการณ์ทํองเที่ยวได๎ในจังหวัดระยอง และแผนการในอนาคตมีเป้าหมายจะผลักดันให๎เป็นธุรกิจ
จ าหนํายดอกไม๎ ผลไม๎ ฤดูหนาวโดยยังอยูํในชํวงเก็บข๎อมูลวําตลาดมีความต๎องการผลิตผลระดับไหน
และคุ๎มคําที่จะลงทุนหรือไมํ โดยการก าหนดเป้าหมายการทดสอบคือ การขายเชิงพาณิชย์ใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีกวําในตลาด 

4.4.4 การวัดผลการด าเนินงานของนวัตกรรม 
บริษัท มีการจัดแสดงงานพรรณไม๎ปี พ.ศ. 2558 เป็นครั้งที่ 5 โดยได๎ริเริ่มน า

นวัตกรรมไม๎เมืองหนาวไปรํวมแสดงในงานแสดงพรรณไม๎ใน 4 ครั้งที่ผํานมา การจะวัดวําเป็นการ
สร๎างประสบการณ์ใหมํให๎ประชาชนได๎ จะประเมินจากจ านวนนักทํองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในงานชํวง
เดือน เมษายนที่จัดขึ้นในแตํละปี สํวนในแงํของการเป้าหมายเชิงธุรกิจนั้นอยูํในชํวงการเก็บข๎อมูลโดย
เริ่มมีการทดสอบในตลาดจริงในระยะแรก มีการก าหนดตัวชี้วัดจากปริมาณการจ าหนํายผลผลิต 

4.4.5 ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
จากจ านวนนักทํองเที่ยวย๎อนหลัง 3 ปี คําเฉลี่ยตํอวันตั้งแตํเริ่มแสดงไม๎เมือง

หนาว ปี พ.ศ. 2556 อยูํที่ประมาณ 5,000 คนตํอวัน ปี พ.ศ. 2557 อยูํที่ประมาณ 8,000 คนตํอวัน 
และ ปี พ.ศ. 2558 อยูํท่ีประมาณ 12,000 คนตํอวัน โดยประมาณ ดังนั้นสรุปได๎วําในเป้าหมายในเชิง 
CSR ถือวําประสบความส าเร็จ และหากรวมผลการเก็บข๎อมูลเบื้องต๎นของการทดลองจ าหนํายดอกไม๎ 
ผลไม๎ ฤดูหนาวที่ยังไมํสามารถเปิดเผยข๎อมูลเชิงตัวเลขได๎ หากมีการประเมินจากผู๎สัมภาษณ์เรื่อง
ประสบความส าเร็จในภาพรวมโดยให๎ ไมํประสบความส าเร็จเป็น 1 คะแนน จนถึง ประสบ
ความส าเร็จมากเป็น 5 คะแนน นวัตกรรมไม๎เมืองหนาวนี้ได๎รับ 5 คะแนน เหตุผลเพราะลูกค๎าชอบใน
คุณภาพที่ดีกวําตลาด และมาซื้อซ้ า 

4.4.6 ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรม 
ปัญหาในการด าเนินงานในนวัตกรรมนี้ม ี3 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ปัญหาแรกเนื่องจากเป็นงานที่ได๎รับมอบหมาย การบริหารเวลาของพนักงาน

โครงการในชํวงแรกที่ได๎รับมอบหมายจึงยังไมํ เหมาะสมและลําช๎าเพราะพนักงานสํวนใหญํยังต๎อง
รับผิดชอบในงานต าแหนํงเดิมที่ท าอยูํ แตํได๎รับการแก๎ไขจัดสรรเวลาใหมํในภายหลัง  

ปัญหาที่สองเรื่องของความรู๎ด๎านการเกษตร เนื่องจากเลือกใช๎พนักงานในบริษัท 
ปตท. จ ากัด มหาชน ที่ไมํมีความรู๎ด๎านการเกษตรและไมํมีการจ๎างงานจากภายนอก ในการด าเนินงาน
เริ่มต๎นจึงเสียเวลาอยํางมากในการทดลองเนื่องจากขาดความรู๎  
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ปัญหาที่สามเรื่องของการขนสํงน้ าเย็นจากโรงงานก๏าซธรรมชาติมาที่สวน
สมุนไพรนั้นยังมีต๎นทุนที่สูง การพัฒนาในอนาคตเพ่ือการจ าหนํายอาจต๎องหาวิธีขนสํงน้ าเย็นใหมํที่มี
ต๎นทุนต่ ากวําปัจจุบัน 

4.4.7 แนวทางของนวัตกรรมในอนาคต 
ในอนาคตหากผลการทดลองและเก็บข๎อมูลไปในทิศทางที่ดี ในอนาคตจะเริ่ม

การจ าหนํายดอกไม๎ ผลไม๎ ฤดูหนาว สูํตลาดจริง โดยตั้งเป้าหมายให๎รองรับความต๎องการทั้งหมดของ
ตลาดในไทย เนื่องจากเห็นวําเป็นธุรกิจที่ตรงกับเป้าหมายขององค์กรที่ไมํท าลายชุมชนและสามารถ
สร๎างประโยชน์แกํสังคมได๎ โดยการจ าหนํายนี้นอกจากหาก าไรให๎บริษัทผํานการขาย จะเน๎นไปในการ
ท า Creating Shared Value (CSV) ในสํวนแรกจะให๎ประชาชนชํวยเติมเต็มระบบ Supply Chain 
ของธุรกิจจากการจ๎างงาน สร๎างงานให๎ประชาชนจากการผลิตวัตถุดิบให๎โครงการ หรือให๎ประชาชน
เป็นผู๎รับไปจ าหนําย หากประชาชนไมํมีความรู๎ที่เพียงพอโครงการยินดีที่จะเข๎าไปให๎ความรู๎ในการผลิต
และจ าหนําย สํวนที่สองหากประชาชนต๎องการจะเป็นเจ๎าของกิจการทางโครงการยินดีให๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในโครงการโดยจะชํวยให๎ข๎อมูลในการสร๎างที่เพาะปลูก น าสํงน้ าเย็นเข๎าไปในที่เพาะปลูก และ
รับประกันราคาขายคืนให๎โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการใหมํอีกตัวจากแนวคิดโครงการนี้  คือ 
“คลังเก็บผลไม๎” เนื่องจากพบวําผลไม๎ในจังหวัดระยองมีมาก จึงมีแนวคิดวําจะสร๎างคลังเก็บผลไม๎เพ่ือ
รักษาคณุภาพให๎น าผลไม๎ไปขายนอกฤดูกาลสํงผลให๎ราคาขายสูงกวําราคาขายตามปรกติ โดยเบื้องต๎น
ยังอยูํในชํวงศึกษาเก่ียวกับประเภทผลไม๎ และวิธีเก็บรักษาที่ถูกต๎อง 
 
4.5 Deeplift 
 

เริ่มจากติดตํอไปที่อาจารย์ผู๎สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทํานหนึ่งที่ท างานในบริษัท 
ปตท. จ ากัด มหาชน มีหน๎าที่ผู๎วิเคราะห์ความเป็นไปได๎ในการริเริ่มโครงการในบริษัท (Feasibility 
analysis) เพ่ือสอบถามวําทํานมีสํวนเกี่ยวข๎องในการตัดสินใจเรื่องความเป็นไปได๎ทางการเงิน ของ
นวัตกรรม “Deeplift” หรือไมํ ทํานได๎แนะน าคนใน ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด มหาชน. 
(PTTEP) ที่มีความเกี่ยวข๎องกับโครงการ S1 ที่น านวัตกรรมนี้ไปใช๎งานจริง หลังจากท าการติดตํอคุณ
ตรังผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎นัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยท าการสัมภาษณ์จริงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 เวลา 16.00 น. มีรายละเอียดดังนี้  
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4.5.1 ประวัติและหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ 
ผู๎ให๎สัมภาษณ์ทํานแรกคือ คุณตรัง สุวรรณศิลป์ ด ารงต าแหนํงผู๎จัดการฝ่ายแผน 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด มหาชน โดยมีสํวนรํวมในการวางแผน และเลือกใช๎
นวัตกรรม “Deeplift” ในการดูดน้ ามันจริง 

ผู๎ให๎สัมภาษณ์ทํานที่สอง คือ คุณเกียรติศักดิ์ มะลิขาว ด ารงต าแหนํงวิศวกร
วางแผน บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด มหาชน เนื่องจากนวัตกรรมนี้มีการทดลอง
จริง ชํวงการทดลองคุณเกียรติศักดิ์มีสํวนรํวมในการเก็บข๎อมูลของนวัตกรรมเพ่ือจะตรวจสอบและ
พิสูจน์วํานวัตกรรมนั้นท างานได๎จริง 

4.5.2 ที่มาของนวัตกรรม 
เริ่มแรกการดูดน้ ามันจะใช๎เครื่องมือลักษณะคล๎ายหลอดใสํลงไปในบริเวณที่มี

น้ ามัน หลังจากนั้นน้ ามันจะไหลขึ้นมาได๎ด๎วยตัวเองจากแรงดัน เรียกวํา “Nature Flow” หลังจาก
น้ ามันไหลขึ้นมาได๎ระดับหนึ่งแรงดันจะหมดท าให๎น้ ามันเริ่มหยุดนิ่ง ในอดีตเราจึงเริ่มคิดค๎นเทคนิคที่
หลากหลายเพ่ือจะดูดน้ ามันเพ่ิมจากแรงดันธรรมชาติ โดยหนึ่งในเทคนิคคือการอัดก๏าซไฮโดรคาร์บอน
ลงในหลุมน้ ามันเพ่ือให๎ก๏าซไปแทนที่น้ ามันให๎น้ ามันไหลขึ้นมาได๎ เรียกเทคโนโลยีนี้วํา “Gaslift” โดยมี
ข๎อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์หรือแรงดันนั้นไมํสามารถอัดก๏าซลงไปในหลุมน้ ามันที่อยูํบริเวณลึกได๎  

ตํอมามีผู๎บริหารระดับสูงชาวตํางชาติที่ท างานในบริษัท ได๎คิดวําเทคโนโลยี 
“Gaslift” มีต๎นทุนที่ต่ ากวําเทคโนโลยีอ่ืน เชํนการใช๎ปั้มดูดน้ ามันที่มีต๎นทุนสูงกวํา จึงมีแนวคิดวํา 
“หากเราพัฒนาการอัดก๏าซไฮโดรคาร์บอน หรือ “Gaslift” ให๎สามารถลงไปได๎ลึกกวําเดิมจะสร๎าง
ผลผลิตน้ ามันได๎มากขึ้นในขณะที่ประหยัดต๎นทุนกวําเทคนิคอ่ืน” จึงมีแนวคิดการพัฒนาจากอุปกรณ์
เดิมที่หาได๎ทั่วไปมาสร๎างเป็นเทคโนโลยีใหมํ โดยเริ่มการจ าลองผํานระบบค านวณจากทฤษฎี 
ออกแบบอุปกรณ์ทั้ งหมด และก าหนดตัวเลขขนาดให๎แนํนอนกํอนการท าแบบจ าลองจริง 
(Prototype) โดยต๎องท าให๎ละเอียด เนื่องจากการทดลองหนึ่งครั้งมีต๎นทุนเฉพาะคําติดตั้งอุปกรณ์ที่สูง 
หรือประมาณ 6 ล๎านบาทและมีคําอุปกรณ์นวัตกรรมใหมํนี้ประมาณ 4-5 ล๎าน จึงต๎องมีการค านวณที่
รัดกุม หลังจากผํานการทดลองจริงจึงเรียกเทคนิคนี้วํา “Deeplift” เป็นเทคนิคที่ใช๎ในการดูดน้ ามัน
เฉพาะสํวนลึกในหลุมน้ ามัน โดยนวัตกรรมใหมํนี้เป็นการใช๎องค์ความรู๎เดิมในโลกมาประกอบกันเพ่ือ
น าไปพัฒนาเทคนิคเดิม หลังจากนั้นมีการน าไปประกวดและจดสิทธิบัตร หลังจากนั้นบริษัท ปตท.
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด มหาชน จึงน านวัตกรรมนี้มาเป็นสํวนหนึ่งในตัวเลือกของการดูด
น้ ามัน โดยในการเลือกใช๎งานดูดน้ ามันจริงจะท าการเลือกเทคนิคในบริษัทที่มีความเหมาะสมในแตํละ
หลุมเพราะแตํละเทคนิคจะมีความเหมาะสมในแตํละหลุมไมํเทํากัน 
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4.5.3 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
นวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะเพ่ิมผลผลิตในการดูดน้ ามันเป็นหลัก และ

สามารถลดต๎นทุนการผลิตในทางอ๎อมเนื่องจากมีต๎นทุนที่ถูกกวําวิธีอ่ืน 
4.5.4 การวัดผลการด าเนินงานของนวัตกรรม 

เป้าหมายในแตํละหลุมน้ ามันจะถูกค านวณจากระบบจ าลอง (Simulation) เพ่ือ
ดูความคุ๎มคําในการลดทุน (Feasibility analysis) โดยตัวชี้วัดของเทคนิค “Deeplift” นั้นคือสัดสํวน
น้ ามันที่ได๎มากขึ้นจากการเลือกใช๎นวัตกรรมนี้ในหลุมน้ ามัน 

4.5.5 ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
จากการเก็บข๎อมูลนวัตกรรมนี้สามารถเพ่ิมผลผลิตได๎ระดับ 15-200% ตํอหลุม

หากเทียบกับนวัตกรรมเดิม หากให๎ผู๎สัมภาษณ์ประเมินเรื่องประสบความส าเร็จในภาพรวมเป็น
คะแนนโดย ไมํประสบความส าเร็จเป็น 1 คะแนน จนถึง ประสบความส าเร็จมากเป็น 5 คะแนน จะได๎
คะแนนอยูํที่ 4 คะแนน เนื่องจากแม๎นวัตกรรมนี้จะเพ่ิมผลผลิตได๎จริงในต๎นทุนที่ต่ า แตํยังมีข๎อจ ากัด
หลายอยํางที่ไมํสามารถใช๎เทคนิคนี้ ได๎ทุกหลุมน้ ามัน โดยตัวเลือกทางด๎านเทคนิคการดูดน้ ามันอ่ืน
อาจจะมีความเหมาะสมมากกวํา โดยเบื้องต๎นยังไมํมีนวัตกรรมทางการดูดน้ ามันใดที่มีความเหมาะสม
และใช๎งานได๎ในทุกกรณี  

4.5.6 ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรม 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชํวงเริ่มแรก คือ คนรอบข๎างไมํให๎การสนับสนุนในการคิดค๎น

พัฒนานวัตกรรมใหมํ เนื่องจากไมํมั่นใจวําจะท าได๎จริง และคิดวําเทคนิคเดิมที่ใช๎ก็เหมาะสมอยูํแล๎ว 
และปัญหาในการออกแบบเรื่องโจทย์ในการออกแบบให๎ใช๎อุปกรณ์หรือระบบที่มีอยูํแล๎วในบริษัทหรือ
ในประเทศเป็นหลัก ท าให๎การออกแบบมีความยากล าบากมากข้ึน 

4.5.7 แนวทางของนวัตกรรมในอนาคต 
ในอนาคตบริษัทมีแผนพัฒนาเพ่ือลดข๎อจ ากัดของนวัตกรรม (Limitation) และ

เพ่ิมความยืดหยุํนในการใช๎งาน (Flexibility) เป็นหลัก เพ่ือให๎นวัตกรรมนี้สามารถใช๎งานได๎
หลากหลายมากข้ึนและเป็นตัวเลือกแรกในการเลือกใช๎ในการดูดน้ ามัน ยกตัวอยํางเชํนการเพ่ิมระบบ
สั่งเปิด-ปิดวาล์วใต๎ดินได๎ โดยเทคนิคนี้สามารถเลือกบริเวณการปลํอยก๏าซและดูดน้ ามันได๎หลากหลาย
มากขึ้น และ การพัฒนาอุปกรณ์ในรูปแบบที่เรียกวํา Hybrid โดยรวม “Deeplift”เทคโนโลยีที่ใช๎ดูด
น้ ามันสํวนลึก และ “Gaslift” ที่ใช๎ดูดน้ ามันสํวนบน ไว๎ในอุปกรณ์เดียวกัน เนื่องจากมีพ้ืนฐานอุปกรณ์
เหมือนกันเป็นสํวนใหญํจงึไมํกระทบตํอต๎นทุนอุปกรณ์ ท าให๎ตอนติดตั้งอุปกรณ์นั้นลดคําใช๎จํายในการ
ติดตั้งอุปกรณ์ 2 เทคนิคจ านวน 2 ครั้ง เหลือแคํติดตั้งอุปกรณ์ Hybrid ที่รวม 2 เทคนิคแคํ 1 ครั้ง 
ประหยัดคําติดตั้งอุปกรณ์ของบริษัท  
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4.6 PTT Composite Plus 
 

เริ่มจากติดตํอไปที ่ปตท. จ ากัด มหาชน ส านักงานใหญํ ฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ์เพ่ือขอข๎อมูล
วําฝ่ายใดเป็นผู๎ดูแลผลิตภัณฑ์ “PTT Composite Plus” โดยตรง ได๎รายละเอียดวํา ให๎ติดตํอไปที่ผู๎จัดการ
สํวนการตลาดก๏าซหุงต๎ม ส านักงานใหญํอาคาร 2 ชั้น 2 จึงได๎ท าจดหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพ่ือขอเข๎าสัมภาษณ์ ทางผู๎จัดการสํวนได๎มอบหมายให๎ผู๎ดูแลนวัตกรรมนี้ติดตํอกลับมาในวันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยอนุญาตให๎เข๎าสัมภาษณ์ได๎วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. ที่
บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ส านักงานใหญํอาคาร 2 ชั้น 2 โดยวันสัมภาษณ์มีผู๎ให๎สัมภาษณ์ 2 ทําน
พร๎อมกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.6.1 ประวัติและหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ 

ผู๎ให๎สัมภาษณ์ทํานแรก ด ารงต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์และวางแผน สํวน
การตลาดก๏าซหุงต๎ม โดยเริ่มจากมีหน๎าที่ดูแลในสํวนของการวางแผนเกี่ยวกับก๏าซหุงต๎ม หลังจากนั้น
ได๎เปลี่ยนมาดูแลตลาดก๏าซหุงต๎มในล าดับตํอมา 

ผู๎ให๎สัมภาษณ์ทํานที่สอง ด ารงต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์และวางแผน สํวน
การตลาดก๏าซหุงต๎ม โดยเป็นผู๎ดูแลนวัตกรรม PTT Composite Plus ตั้งแตํเริ่มกํอตั้งแผนของ
นวัตกรรม 

4.6.2 ที่มาของนวัตกรรม 
นวัตกรรมนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในตํางประเทศ โดยในตํางประเทศทั่วไปนั้นการ

ใช๎พลังงานจากก๏าซตามบ๎านเรือนจะอยูํในรูปแบบการสํงก๏าซผํานทํอ ดังนั้นการใช๎ถังแก๏สมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพกพาไปนอกบ๎านเป็นสํวนใหญํ จึงมีแนวคิดที่พัฒนาถังรับแรงดันให๎มีน้ าหนักเบา
พกพางํายขึ้น โดยได๎เริ่มพัฒนาในชํวงปี ค.ศ. 1980 จนได๎ออกสูํตลาดในปี ค.ศ. 2000 ตํอมาได๎เกิด
การสร๎างมาตรฐานสากลของถังแรงดันโดยแบํงออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้  

4.6.2.1 Type I คือ ถังรับแรงดันขึ้นรูปด๎วยโลหะ หรือถังแบบปกติท่ัวไป 
4.6.2.2 Type II คือ ถังรับแรงดันขึ้นรูปด๎วยโลหะ และมีการเสริมความแข็งแรง

ด๎านข๎าง หรือแนวนอนด๎วยวัสดุคอมโพสิต อาทิเชํน ถัง NGV ตามรถยนต์ 
4.6.2.3 Type III คือ ถังรับแรงดันขึ้นรูปด๎วยโลหะ และมีการเสริมความแข็งแรง

ด๎านนอก หรือแนวตั้งและแนวนอนด๎วยวัสดุคอมโพสิตมีความแข็งแรงกกวํา Type II 
4.6.2.4 Type VI คือ ถังรับแรงดันขึ้นรูปด๎วยอโลหะ และมีการพันด๎วยคาบอน

ไฟเบอร์ในแนวนอนและแนวตั้ง เพ่ือสร๎างความแข็งแรงมากข้ึน 
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ตํอมาในประเทศไทย บริษัท ปตท. จ ากัด เล็งเห็นวําในการใช๎ถังเหล็กแบบเดิม
ในประเทศไทย ผู๎บริโภคพบปัญหาในเรื่อง คําซํอมบ ารุงที่สูงเพราะกฎหมายบังคับให๎มีการซํอมบ ารุง
ทุก 5 ปี และความพึงพอใจในการใช๎สินค๎าของผู๎บริโภคอาทิเชํน การขนย๎ายที่ไมํสะดวก ตัวถังเป็น
สนิม ปัญหาในพฤติกรรมการใช๎เชํนการกระแทกของถัง และการท าความสะอาดที่ยาก เป็นต๎น จึง
เห็นโอกาสที่จะน านวัตกรรมถังรับแรงดันแบบอ่ืนมาสูํตลาดไทย ในปี พ.ศ. 2548 ได๎เริ่มศึกษาโดยน า
สินค๎าจากเมืองนอกมาศึกษาโดยเลือกถังรับแรงดันของแบรนด์ RAGASCO มาศึกษา เนื่องจาก ณ.
ชํวงเวลานั้นเป็นแบรนด์ที่มีความหน๎าเชื่อถือมากที่สุดในตลาดตํางประเทศ โดยเป็นถังขึ้นรูปด๎วย 
HDPE ตํอมาได๎ท าการสร๎างผลิตภัณฑ์จริงและมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎เหมาะสม
กับกลุํมลูกค๎าในไทย บริษัทจึงพยายามผลักดันถังรับแรงดันรูปแบบใหมํนี้ให๎ได๎รับมาตรฐานโดยการ
รํวมมือกับหลายหนํวยงานเชํน การผลักดันให๎ได๎มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การให๎สภา
นิติบัญญัติแหํงชาติ (สนช.) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในเรื่องความปลอดภัยในการใช๎งาน  และกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) สนับสนุนในโครงการโดยให๎ลดการใช๎ถัง
เหล็กท่ีมีโอกาสใช๎ในการกํอการร๎ายได๎งําย จนนวัตกรรมนี้เป็นที่รู๎จักแพรํหลายแม๎จะยังไมํจ าหนํายจริง 
หลังจากเป็นที่รู๎จัก กระทรวงพลังงานจึงมีโครงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให๎ 3 จังหวัดทางภาคใต๎ได๎มี
โอกาสน าถังเหล็กแบบเดิมมาแลกกับแลกถังแก๏สรูปแบบใหมํโดยขอความรํวมมือกับบริษัท ปตท. 
จ ากัด มหาชน ดังขําวในปัจจุบัน 

4.6.3 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
นวัตกรรมนี้มีประโยชน์ตํอหลายฝ่าย คือท าให๎บริษัทมีงานซํอมบ ารุงที่น๎อยลง ผู๎

จัดจ าหนํายขนย๎ายสินค๎าสะดวกขึ้น และผู๎บริโภคสามารถท าความสะอาดได๎งําย โดยเริ่มแรกของ
นวัตกรรมนี้ชํวงการทดลองท าตลาด ไมํได๎ตั้งเป้าหมายในการท าก าไรจากการจ าหนํายถังแก๏สแตํ
อยํางไร แตํมุํงเน๎นให๎ผู๎บริโภคยอมรับถังแก๏สคอมโพสิตรูปแบบใหมํนี้ เพราะวําการท าก าไรหลักเกิด
จากการที่ลูกค๎ากลับมาเติมน้ าก๏าซใหมํหลายรอบ เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์แรกที่ค านึงคือการยอมรับ
ของผู๎บริโภคในไทยวํามีความสนใจที่จะทดลองใช๎มากน๎อยเพียงใด 

4.6.4 การวัดผลการด าเนินงานของนวัตกรรม 
การวัดผลก าหนดจากวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมคือความพึงพอใจของลูกค๎า 

โดยจากกลุํมที่รํวมโครงการ “ถังเกําแลกถังคอมโพสิต” ที่ยังไมํสามารถเปิดเผยได๎เนื่องจากอยูํในชํวง
ของการทดลองเก็บข๎อมูล แตํได๎มีการเก็บข๎อมูลเบื้องต๎นจากกลุํมตัวอยําง 100 คน โดยเปรียบเทียบ
เรื่องความพึงพอใจในการใช๎ถังแก๏สคอมโพสิตกับการใช๎ถังแก๏สแบบเหล็ก จึงน าสํวนนี้มาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดเบื้องต๎น 
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4.6.5 ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
จากผลการเก็บข๎อมูลเบื้องต๎นจากกลุํมตัวอยําง 100 คน ในเรื่องความพึงพอใจ

ในนวัตกรรมชนิดใหมํนี้ สํวนใหญํ 90% มีความพึงพอใจมากเมื่อเปรียบเทียบกับถังเหล็กแบบเดิม 
เพราะจากค าตอบสํวนใหญํพึงพอใจมากกวําเดิมจากประโยชน์เรื่อง น้ าหนักที่เบาขึ้นสามารถ
เคลื่อนย๎ายเองได๎งําย และ ไมํเป็นสนิม และค าตอบสํวนน๎อยพึงพอใจมากกวําเดิมในเรื่องของการท า
ความสะอาดที่สามารถดูแลรักษาได๎งํายกวําถังเหล็ก และรูปลักษณ์ที่สวยงามแปลกตากวําเดิม จาก
สรุปภาพรวมเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ไมํรวมปัจจัยด๎านราคาของผลิตภัณฑ์ ประมาณ 70-80% มีความ
สนใจที่จะซื้อใช๎งานจริง โดยหากท าการวิเคราะห์เฉพาะข๎อมูลในปัจจุบัน ให๎ประเมินเป็นคะแนนจาก
พึงพอใจน๎อยเป็น 1 คะแนน จนถึง พึงพอใจมากเป็น 5 คะแนน จากมุมมองของผู๎ให๎สัมภาษณ์ทั้ง 2 
ทํานให๎ 4 คะแนน โดยคาดวํานําจะจ าหนํายได๎จริง แตํยังต๎องให๎ความรู๎กับผู๎บริโภคมากขึ้นกวําใน
ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณสมบัติของถังแก๏สคอมโพสิต 

4.6.6 ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรม 
ในการด าเนินงานปัจจุบันยังอยูํในชํวงพัฒนาโครงการจึงยังมีก าลังการผลิตที่ไมํ

มั่นคงตํอการจ าหนํายจริง และยังมีกลุํมลูกค๎าสํวนหนึ่งที่ยังขาดความรู๎ในเรื่องถังแก๏สคอมโพสิตวํามี
ความปลอดภัยหรือไมํ อยํางไร เนื่องจากผู๎บริโภคไมํทราบวําถังชนิดนี้ภายในถูกเสริมความแข็งแรง
อยํางไร จึงมีลูกค๎าบางกลุํมท่ีมองวําถังอาจไมํปลอดภัยควรมีการให๎ความรู๎เพิ่มเติม 

4.6.7 แนวทางของนวัตกรรมในอนาคต 
ในอนาคตอันใกล๎อาจมีการปรังปรุงในเรื่องการออกแบบให๎เหมาะสมกับกลุํม

ลูกค๎ามากขึ้น เพราะยังอยูํในระหวํางพัฒนายังไมํได๎มีการจ าหนํายจริง ทั้งนี้ต๎องดูพฤติกรรมผู๎บริโภค
ตํอไป โดยมีความคาดหวังวําในอนาคต จะมีการเปลี่ยนแปลงด๎านพฤติกรรมของการใช๎งานถังแก๏สที่
เปลี่ยนไป ยกตัวอยํางเชํนจากพฤติกรรมในการยกถังเหล็กที่มีน้ าหนักมากคนสํวนใหญํจึงมักจะวางถัง
รุนแรงจนเกิดการกระแทก การพัฒนาสูํถังที่เบาลงจะน าไปสูํพฤติกรรมการใช๎ในอีกลักษณะคือคนจะ
ยกวางได๎งํายสํงผลให๎การกระแทกของถังจะน๎อยลง สามารถลดการซํอมบ ารุงของบริษัทได๎ในอนาคต 
ซึ่งโดยทั่วไปคนจะสามารถยกได๎ไมํเกิน 20 กิโลกรัม 
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ภาพที่ 4.2 รูปถังจริง PTT Composite Plus 

 
4.7 PTT Diesel CNG 
 

เริ่มจากติดตํอไปที ่ปตท. จ ากัด มหาชน ส านักงานใหญํ ฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ์เพ่ือขอข๎อมูล
วําฝ่ายใดเป็นผู๎ดูแลผลิตภัณฑ์ “PTT Diesel CNG” โดยตรง ได๎รายละเอียดวํา ให๎ติดตํอไปที่รอง
กรรมการผู๎จัดการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เนื่องจากเป็นฝ่ายที่คิดค๎นนวัตกรรมโดยตรง จึงได๎
ท าจดหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือขอเข๎าสัมภาษณ์ หลังจากนั้นท าการติดตํอทางเลขารอง
กรรมผู๎จัดการ ได๎ทราบวําทํานได๎มอบหมายให๎ ผู๎จัดการฝ่ายเทคนิคพลังงานประยุกต์และเครื่องยนต์
ทดสอบ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เป็นผู๎ ให๎สัมภาษณ์ หลังจากการติดตํอ วันที่  20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทางฝ่ายได๎มอบหมายให๎ ดร.กฤษฎา เป็นผู๎ให๎สัมภาษณ์ โดยอนุญาตให๎เข๎า
สัมภาษณ์ได๎วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. ที่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 
อ าเภอ.วังน๎อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร Central Building บริเวณสํวนรับรองชั้น 1 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
4.7.1 ประวัติและหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ 

ผู๎ให๎สัมภาษณ์คือ คุณกฤษฎา วรรณทอง ด ารงต าแหนํงนักวิจัย ฝ่ายเทคนิค
พลังงานประยุกต์และเครื่องยนต์ทดสอบ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีหน๎าที่หลักคือเป็น
หัวหน๎างานวิจัยในการพัฒนา Application ใหมํให๎สอดคล๎องกับที่บริษัทต๎องการ และนวัตกรรม PTT 
Diesel CNG เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่พัฒนา 
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4.7.2 ที่มาของนวัตกรรม 
ปัจจุบันก๏าซธรรมชาติในประเทศไทยถูกน ามาใช๎ในรถยนต์หลากหลายชนิด โดย

มีการใช๎กันอยํางแพรํหลาย สํวนหนึ่งเนื่องจากคํายรถยนต์เองก็มีสํวนรํวมพัฒนาระบบให๎รองรับก๏าซ
ธรรมชาติด๎วยจึงเป็นที่นิยม ทางทีมวิจัยพบเห็นวํามีรถยนต์อยูํชนิดหนึ่งคือ  “รถกระบะ Diesel 
common rail” ที่เป็นที่นิยมในประเทศเรา แตํยังไมํสามารถพัฒนาให๎ใช๎ก๏าซธรรมชาติได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาการเผาไหม๎ที่ได๎พลังงานออกมาน๎อย โดยปี พ.ศ. 2551 ระบบที่พัฒนา
เพ่ือให๎รถดีเซลสามารถใช๎ก๏าซธรรมชาติที่ดีที่สุดในท๎องตลาดชํวงเวลานั้น คือระบบชื่อ “Simple 
DDF” ที่ยังพบผู๎ใช๎งานอยูํ แม๎ระบบนี้จะพอใช๎งานได๎จริงแตํยังพบข๎อเสียอยูํคือท าให๎เครื่องยนต์
เสื่อมสภาพได๎งํายขึ้น สํงผลให๎เครื่องยนต์เสียหายกํอนก าหนด มีประสิทธิภาพการเผาไหม๎ที่ต่ า และมี
มลพิษสูง ในเวลานั้นจึงเกิดเสียงจากหลายฝ่ายในบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ที่จะหาเทคโนโลยีที่ท า
ให๎เครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช๎ก๏าซธรรมชาติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทางทีมงานของคุณกฤษฎาจึงรับ
เรื่องในการพัฒนานวัตกรรมใหมํที่ตอบโจทย์ขึ้นมา โดยเริ่มการศึกษาจากระบบเดิมในตลาดทั้งหมด
พบวําเทคโนโลยี Simple DDF ยังมปีระสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับนวัตกรรมอ่ืนในชํวงเวลานั้นแตํ
มีปัญหาหลักในเรื่องการเผาไหม๎ จึงท าการพัฒนากระบวนการเผาไหม๎โดยเลือกใช๎วิธีการเผา ไหม๎ที่มี
อยูํในวงการ ในชํวงเวลานั้นมีหลายสถาบันก าลังท าการวิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม๎ใหมํที่ยังไมํได๎ออกสูํ
ตลาดชื่อ “PCCI” และ “SCCI” บริษัทจึงเลือกน า 2 เทคนิคนี้มาทดลองใช๎ พบวํา PCCI มีความเหมาะสม
ในจะประยุกต์ใช๎ จึงน ามาใช๎ในการพัฒนาระบบและตั้งชื่อใหมํเป็น “DF-PCCI”  

ตํอมาเป็นการท าแบบจ าลอง (Prototype Development) เพ่ือท าให๎เครื่องยนต์
ในปัจจุบันถูกควบคุมให๎สามารถเผาไหม๎แบบ DF-PCCI ตามที่เราก าหนดได๎ โดยใช๎เวลาพัฒนา
ประมาณ 4 ปี หลังจากสร๎างแนวคิด และเกิดแบบจ าลองแรกในปี พ.ศ. 2555 หลังจากนั้นท าการทดสอบ
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัย โดยตั้งต๎นจากการประเมินตามมาตรฐาน 
FMVA เป็นการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากนวัตกรรม และท าการวิ่งทดสอบจริง โดย
มุงํเน๎นในการติดตั้งกับรถยนต์ใหมํป้ายแดง จากข๎อมูลทดสอบเบื้องต๎นพบวําการสึกหรอโดยรวมกลับ
น๎อยกวําการใช๎น้ ามันดีเซลด๎วย 

หลังจากตัวต๎นแบบสมบูรณ์จะเข๎าสูํชํวงการขายและสร๎างมาตรฐาน (Commercial 
phase) เป็นชํวงเวลาที่ท าให๎แบบจ าลองที่สร๎างขึ้นสามารถผลิตได๎จริง จากการติดตํอกับบริษัท
หลากหลาย จึงพบวําบริษัท สามมิตร เป็นผู๎มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือในการผลิตอุปกรณ์ และ
การทดสอบ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบเครื่องยนต์เป็นทุนเดิม จึงเกิดการรํวมมือ
กันในปี พ.ศ. 2555 และจัดงานแสดงรถยนต์ต๎นแบบในงานแสดงรถยนต์ปี พ.ศ. 2556 โดยส าหรับ
บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชนจะเน๎นในการขาย สิทธิบัตร (License) เป็นหลัก และเรื่องเป้าหมายและ
ยอดขายจะไปอยูํการบริหารของบริษัท สามมิตร โดยเป็นสัญญาระยะยาว 6 ปี  
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4.7.3 วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
เป้าหมายหลักของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เกี่ยวกับการสนับสนุนใน

ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ ท าให๎การเริ่มโครงการมีวัตถุประสงค์หลักในการสร๎างภาพลักษณ์
ความเป็นผู๎น าในด๎านเทคโนโลยีเป็นหลัก และต๎องการให๎การใช๎พลังงานก๏าซธรรมชาติของกลุํมลูกค๎ามี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด เนื่องจากหากไมํ เกิดนวัตกรรมกลุํมลูกค๎าก็จะไปใช๎นวัตกรรมที่ไมํได๎
ประสิทธิภาพเกิดการสูญเสียพลังงานโดยสูญเปลําบางสํวน และวัตถุประสงค์ของบริษัทในสํวนของ
ภาพธุรกิจจะสนับสนุนให๎คนหันมาใช๎เทคโนโลยีนี้เป็นหลักจึงตั้งราคาชุดอุปกรณ์และสิทธิบัตรในราคา
ต่ าโดยตั้งไว๎ใกล๎เคียงกับต๎นทุน เพ่ือให๎สามมิตรผู๎น าเทคโนโลยีไปใช๎ ตั้งราคารถยนต์ที่ไมํสูงเกินไป เพ่ือ
กระตุ๎นให๎ลูกค๎าสนใจที่จะซื้อรถยนต์เพ่ือใช๎งาน 

4.7.4 การวัดผลการด าเนินงานของนวัตกรรม 
ในสํวนของบริษัทเอง ถูกแบํงออกเป็น 2 สํวนคือ สํวนของการสร๎างภาพลักษณ์

นวัตกรรม ที่วัดจากปัญหาที่เกิดขึ้นของการใช๎งานจริง และ สํวนธุรกิจที่วัดจากยอดขายของบริษัทคูํค๎า
ทางธุรกิจ ที่เป็นตัวบอกวํานวัตกรรมนี้มีผู๎สนใจมากน๎อยเพียงใด 

4.7.5 ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
ในสํวนของผู๎พัฒนาในสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ผู๎พัฒนามีเป้าหมายในเรื่อง

การสร๎างภาพลักษณ์ผู๎น าด๎านเทคโนโลยี จากผลลัพธ์ถือวําประสบความส าเร็จ หากเปรียบเทียบเป็น
ตัวเลขวํานวัตกรรมนี้ประสบความส าเร็จในด๎านผู๎น าเทคโนโลยีหรือไมํ โดยไมํประสบความส าเร็จคือ 1 
คะแนน ถึง ประสบความส าเร็จมากคือ 5 คะแนน ในมุมของผู๎ให๎สัมภาษณ์ได๎อยูํที่ 5 คะแนน 
เนื่องจากการที่มีบริษัทสนใจซื้อสิทธิบัตร และการได๎รับรางวัลหลากหลายเป็นการการันตีวํานวัตกรรม
นี้สามารถแก๎ปัญหาที่เคยเกิดข้ึนในอดีตได๎อยํางสมบูรณ์   

ในสํวนของบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ที่น านวัตกรรมนี้ไปสร๎างคูํค๎าทางธุรกิจก็
มีเป้าหมายในการสร๎างยอดขายจากการใช๎ก๏าซธรรมชาติที่มากขึ้นโดยวัดจากยอดขายของบริษัทคูํค๎า
ทางธุรกิจวํามีผู๎สนใจมากน๎อยเพียงใด หากเปรียบเทียบเป็นตัวเลขวํานวัตกรรมนี้ประสบความส าเร็จ
ในด๎านยอดขายที่มากขึ้น โดยไมํประสบความส าเร็จคือ 1 คะแนน ถึง ประสบความส าเร็จมากคือ 5 
คะแนน ในมุมของผู๎ให๎สัมภาษณ์อยูํที่ 3 คะแนน เนื่องจากภาวะตลาด และยอดขายที่ไมํดีมากของ
บริษัท สามมิตร โดยเฉลี่ยในมุมมองของบริษัทเปรียบเทียบนวัตกรรมนี้ประสบความส าเร็จหรือไมํ ใน
ภาพรวม ถั่วเฉลี่ย 2 มุมมองได๎คะแนนอยูํที่ 4 คะแนน 

ในมุมมองของคูํค๎าทางธุรกิจบริษัทสามมิตร สํวนของยอดขายรถยนต์ที่ติดตั้ง
นวัตกรรมถือวํายังไมํดีมาก เนื่องจากราคาน้ ามันที่ลดลงท าให๎ลูกค๎ายังไมํให๎ความสนใจในรถยนต์
ประเภทนี้ แตํการติดตามในกลุํมลูกค๎าหลักของบริษัท สามมิตร มีแนวโน๎มสนใจในเทคโนโลยีและอาจ
ซ้ือใช๎ในอนาคต 
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4.7.6 ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรม 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายคือ การไมํมีความรู๎เกี่ยวกับเครื่องยนต์โดยตรงจึงต๎องใช๎

เวลาปรับตัวเป็นเวลานาน แก๎ไขโดยจ๎างงานจากบุคคลกรที่เหมาะสมเข๎ามาในองค์กร จึงต๎องเสียเวลา
การด าเนินงานในชํวงเวลาแรก สํงผลให๎การของบประมาณเป็นไปอยํางลําช๎าและล าบาก 

ในสํวนของการผลิตการจะหาผู๎ผลิตเป็นไปได๎ยาก เนื่องจากโรงงานในประเทศ
ไทยเป็นผู๎ผลิตสํวนใหญํไมํใชํผู๎พัฒนา ดังนั้นโรงงานจะไมํให๎ความรํวมมือในยอดการผลิตในระดับน๎อย
ชิ้นเพื่อน าไปทดสอบ แตํโรงงานต๎องการยอดการผลิตในปริมาณมากเพ่ือต๎นทุนที่ถูก  

ในสํวนของการหาคูํค๎าทางธุรกิจเป็นไปอยํางยากล าบาก เนื่องจากบริษัท OEM 
หรือแบรนด์รถยนต์หลักมีนโยบายที่ซับซ๎อน จึงมีการติดข๎อก าหนดเรื่อง นโยบายภายในบริษัท และ
การสํงเรื่องไปขอที่บริษัทหลักในประเทศผู๎ผลิตแบรนด์รถยนต์นั้นต๎องใช๎เวลานาน  

4.7.7 แนวทางของนวัตกรรมในอนาคต 
ทางฝ่ายมีการปรับปรุงเทคโนโลยีตลอดเวลาให๎เหมาะสมกับรถยนต์ใหมํที่เกิดขึ้น

ในตลาด โดยจะเน๎นในพวกรถยนต์กระบะทั่วไป (light Duty) แตํในอนาคตจะออกแบบสูํพาหนะ
บรรทุกขนาดใหญํ (Heavy-duty) เชํน รถบรรทุกขนาดใหญํ หรือ เรือ โดยทั้งนี้จะมีพ้ืนฐานจาก DF-
VCCI เป็นหลัก แตํอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อใหมํให๎เหมาะสมกับพาหนะขนาดใหญํ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
กรณีศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมในองค์กรธุรกิจไทย กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน” 

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาถึงที่มาของนวัตกรรมผํานทฤษฎี “Seven sources of innovation” 
2. เพ่ือจ าแนกประเภทของนวัตกรรมผํานทฤษฎี “Ten types of Innovation” 
3. เพ่ือเปรียบเทียบผู๎มีผลกระทบกํอนและหลังนวัตกรรม 
4. เพ่ือให๎เหตุผลวํานวัตกรรมนี้ประสบความส าเร็จหรือไมํ อยํางไร 

 
5.1 บทสรุปผลการวิจัย 
 

การสรุปผลจะถูกน าเสนอแบํงแยกไปเป็น 7 นวัตกรรม และในแตํนวัตกรรมจะมี
รายละเอียดหลัก 3 อยํางดังนี้ 

1. สรุปนวัตกรรมผํานทฤษฎี  
2. ผลกระทบตํอผู๎เกี่ยวข๎องกํอนและหลังนวัตกรรม 
3. สรุปการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 

 
5.1.1 Fit station Mobile Service 

5.1.1.1 สรุปนวัตกรรมผ่านทฤษฎี  
ที่มาของนวัตกรรมนี้มีที่มาจากปัญหาของศูนย์เปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่อง

แบบเดิมที่มีอยูํในตลาดนั้น ขาดความสะดวกในการบริการเพราะต๎องเสียเวลาขับรถยนต์ไปสถานี
บริการทีละคัน และใช๎เวลานานในการเปลี่ยนถํายน้ ามันเครื่องรวมถึงตรวจเช็ครถยนต์ การสร๎าง
นวัตกรรมนี้จึงเป็นการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการบริการที่รวดเร็วกวํา การออกไปให๎บริการถึง
สถานที่ที่ลูกค๎าสะดวก ดังนั้นจากค านิยามสิ่งที่ท าให๎เกิดนวัตกรรมนี้เราเรียกวํา The Unexpected 
success and failures คือเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความล๎มเหลวของการบริการเดิม และบริษัทจึง
เสนอนวัตกรรมรู๎แบบใหมํที่แก๎ปัญหาในสํวนนี้ 

ประเภทของนวัตกรรมนี้ เกิดจากเสียงของลูกค๎าเป็นหลักวําควรจะมี
นวัตกรรมนี้ โดยมาจากประสบการณ์การใช๎บริการในรูปแบบเดิม (Experience) ดังนั้น การที่บริษัท
พัฒนาระบบการบริการนอกสถานที่โดยยึดเสียงของลูกค๎ากลุํมหนึ่งเป็นหลัก เป็นการปรับเปลี่ยน
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วิธีการให๎บริการจากลูกค๎า เราเรียกรูปแบบนวัตกรรมประเภทนี้วํา การพัฒนาระบบการให๎บริการให๎
เหมาะสมกับลูกค๎า (Service) โดยเกิดจากความคิดเห็นจากภายนอก หรือกลุํมลูกค๎าเป็นหลัก 

5.1.1.2 ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนและหลังนวัตกรรม 
กํอนการเกิดนวัตกรรมนี้ ลูกค๎าประสบปัญหาเรื่องระยะเวลาการ

ให๎บริการ และ เวลาในการเดินทางไปสถานีบริการที่เสียเวลามาก และธุรกิจสถานีบริการเปลี่ยนถําย
น้ ามันเครื่องสูญเสียลูกค๎าสํวนหนึ่งจากการที่ลูกค๎าไมํมีเวลาไปรับการบริการ แตํหลังจากออก
นวัตกรรมนี้สามารถตอบโจทย์กลุํมลูกค๎าท่ีไมํมีเวลาได๎ นวัตกรรมนี้ท าให๎ลูกค๎าประหยัดเวลาในการรับ
บริการมากขึ้น และบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ผู๎ออกนวัตกรรมมีจ านวนลูกค๎าที่มากขึ้น และได๎
ภาพลักษณ์ผู๎น าด๎านเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นเจ๎าแรกในตลาดที่มีรถยนต์บริการเคลื่อนที่ 

 
ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลกระทบตํอผู๎เก่ียวข๎องในนวัตกรรม Fit Station Mobile Service 

ก่อนนวัตกรรม หลังนวัตกรรม 
1. ลูกค้า เสียเวลาในการขับรถเข๎ารับบริการ และ 
การบริการแบบเดิมอาจมีระยะเวลาที่มาก 

1. ลูกค้า ประหยัดเวลาและคําใช๎จํายในการเข๎า
รับบริการมากขึ้น  

2. ธุรกิจให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง เสีย
กลุํมลูกค๎าที่ไมํมีเวลาเข๎ารับบริการ 

2. ธุรกิจให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง เกิด
ทางเลือกในตลาดบริการดูแลรักษารถยนต์ 

  
3. บริษัท ปตท. สร๎างภาพลักษณ์ผู๎น าเนื่องจาก
เป็น First mover และได๎ลูกค๎ามากขึ้น 

 
5.1.1.3 สรุปการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 

นวัตกรรมนี้มีจุดประสงค์ในการสร๎างภาพลักษณ์ด๎านเทคโนโลยี โดยวัด
จากปริมาณการให๎บริการตํอวัน โดยตั้งเป้าหมายทีจุ่ดคุ๎มทุนอยูํที่ 12 คนตํอวัน แตํยอดบริการปัจจุบัน
ไมํสามารถท าได๎ถึงเป้าหมาย จึงอาจพูดได๎วํานวัตกรรมยังไมํประสบความส าเร็จ โดยภาพรวมจากการ
ประเมินของผู๎เกี่ยวข๎องถือวําหากให๎คะแนนอยูํในระดับ 2 คะแนนเต็ม  5 คะแนน เนื่องจากยังไมํ
สามารถไปถึงจุดคุ๎มทุนที่เป็นเป้าหมายรายวันได๎ แตํผู๎ให๎สัมภาษณ์แจ๎งวําจ านวนรถยนต์ที่บริการ ยังมี
คันต๎นแบบแคํ 1 คัน จึงไมํสามารถท าตลาดอยํางตํอเนื่องได๎ ดังนั้นต๎องรอดูการเติบโตในอนาคตของ
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นวัตกรรมหากมีความพร๎อมและท าตลาดจริงมีการประชาสัมพันธ์ที่ตํอเนื่องจะสํงผลให๎นวัตกรรมอาจ
ประสบความส าเร็จในอนาคต 

5.1.2 Fully Self-Serve Petrol Station 
5.1.2.1 สรุปนวัตกรรมผ่านทฤษฎี  

ที่มาของนวัตกรรมนี้แท๎จริงในตํางประเทศมีการเริ่มใช๎มานานแล๎ว จึง
เป็นนวัตกรรมที่ไมํได๎มีความแปลกใหมํ การที่ปี พ.ศ. 2554 บริษัทได๎รับการน าเสนออุปกรณ์ตู๎เติม
น้ ามันเองจากภายนอก และตัดสินใจลงทุนกับนวัตกรรมนี้ เนื่องจากบริษัทเห็นวําเป็นการปรับปรุง
ระบบการบริการเดิมให๎ดีขึ้นเพ่ือให๎ได๎มาดังเป้าหมายในการเพ่ิมยอดขายน้ ามัน และเป็นผู๎น าด๎าน
เทคโนโลยีผํานการปรับปรุงวิธีการบริการ ดังนั้นจากค านิยามสิ่งที่ท าให๎เกิดนวัตกรรมนี้เราเรียกวํา 
Innovation Based on Process Needs หรือการปรับปรุงระบบเดิมให๎ดีขึ้น ท าให๎ผลลัพธ์ด๎านการ
บริหารสถานีน้ ามันเป็นไปได๎งํายขึ้นเพราะมีพนักงานน๎อยลง บริษัทจึงท าการทดลองในตลาดวําการ
ปรับปรุงกระบวนการนี้ ผู๎บริโภคจะยอมรับหรือไมํ  

ประเภทของนวัตกรรมนี้ จากวิธีการที่ปรับเปลี่ยนระบบการด าเนินงาน
เดิมให๎ดีขึ้น โดยไมํได๎เกิดจากเสียงภายนอกหรือลูกค๎าอยากจะเปลี่ยน แตํเกิดจากภายในองค์กร
ต๎องการจะน านวัตกรรมนี้จากเมืองนอกมาพัฒนาการด าเนินงาน (Configuration) เราเรียกรูปแบบ
นวัตกรรมประเภทนี้วํา การปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน (Process) โดยเน๎นให๎ลูกค๎าบริการตนเองเอง 
และพนักงานจากท่ีคอยเติมน้ ามันให๎ถูกเปลี่ยนบทบาทเป็นแคํพ่ีเลี้ยงคอยให๎ค าแนะน า 

5.1.2.2 ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนและหลังนวัตกรรม 
จากสถานีน้ ามันแบบเดิมที่มีพนักงานเติมน้ ามัน มักพบปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการบริหารพนักงาน เรื่องต๎นทุนการจ๎างงานที่สูง และในบางสถานการณ์จ านวนไมํพอที่จะบริการ
ลูกค๎า แตํหลังจากเกิดนวัตกรรม สถานีน้ ามัน มีข๎อดีคือต๎นทุนการจ๎างพนักงานน๎อยลง ลดปัญหาเรื่อง
ระดับการบริการของพนักงานไมํเหมาะสมเนื่องจากพนักงานมีหน๎าที่แคํดูแล และยังสร๎างภาพลักษณ์
ความเป็นผู๎น าในเทคโนโลยีให๎บริษัท สํงผลให๎ยอดขายเพ่ิมขึ้น แตํในอนาคตหากเริ่มใช๎ทั่วประเทศ
จ านวนพนักงานที่ใช๎ในสถานีน้ ามันน๎อยลงสํงผลให๎การจ๎างงานในเศรษฐกิจน๎อยลงด๎วย  ในมุมของ
ลูกค๎าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหมํ และได๎รับราคาน้ ามันที่ถูกลงเนื่องจากสถานีน้ ามันมีต๎นทุนที่ถูก
ลงจึงน ามาเป็นสํวนลดคําน้ ามัน 
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ตารางที่ 5.2 
 
สรุปผลกระทบตํอผู๎เก่ียวข๎องในนวัตกรรม Fully Self-Serve Petrol Station 

ก่อนนวัตกรรม หลังนวัตกรรม 
1. สถานีบริการน้ ามัน มีข้ันตอนการบริการที่
ยุํงยาก และปัญหาการดูแลควบคุมพนักงาน 

1. สถานีบริการน้ ามัน ต๎นทุนการจ๎างงานน๎อยลง 
และลดปัญหาทรัพยากรบุคคล 

  2. บริษัทปตท. สร๎างภาพลักษณ์ผู๎น าด๎าน
เทคโนโลยี  

  
3. ลูกค้า สร๎างประสบการณ์ใหมํให๎ลูกค๎า และ
ลูกค๎าได๎เติมน้ ามันในราคาที่ถูกลง 

 
5.1.2.3 สรุปการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์เริ่มแรกคือการสร๎างภาพลักษณ์ด๎านเทคโนโลยี โดยจะวัด
จากการยอมรับของลูกค๎า สํงผลให๎เป้าหมายถูกตั้งเป็นยอดขายน้ ามันเฉลี่ยแตํละเดือน โดยยอดขาย
ลําสุดเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 เฉลี่ยอยูํที่ 473,000 ลิตรตํอเดือน ซึ่งมีการเติบโตขึ้นทุกเดือน และ
เกินเป้าหมายทุกเดือน เพราะฉะนั้นในแงํของการสร๎างภาพลักษณ์โดยวัดจากยอดขายถือวําประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากคนเริ่มยอดรับอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎สถานีน้ ามันสาขาศรีนครินทร์ มียอด
เพ่ิมขึ้นทุกเดือน ประมาณ 5-10% โดยภาพรวมจากการประเมินของผู๎เกี่ยวข๎องถือวําหากให๎คะแนน
อยูํในระดับ 4 คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยแม๎จะท าได๎เกินเป้าหมายมาตลอด แตํเป้าหมายที่ตั้งไว๎ยังมี
มูลคําน๎อยกวําสถานีน้ ามันแบบมีพนักงานที่เคยท าในอดีต โดยทั้งนี้ต๎องอาศัยการยอมรับของตลาดใน
ระยะยาว 

5.1.3 PTT Fill & Go 
5.1.3.1 สรุปนวัตกรรมผ่านทฤษฎี 

ที่มาของนวัตกรรมนี้เกิดมาจากเทคโนโลยีสมัยใหมํในประเทศอิสราเอล
และตุรกี โดยแม๎จะมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการเดิมให๎ดีขึ้น แตํจากประวัติพบวํา ผู๎ผลิต
อุปกรณ์ในตํางประเทศเป็นผู๎น าเสนอขายนวัตกรรมใหมํให๎บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน นวัตกรรมนี้
ไมํได๎เกิดจากภายในของบริษัทเอง แตํเกิดจากมาตรฐานสากลในตลาดโลกเรื่องการเติมน้ ามันผําน
เทคโนโลยีใหมํ ดังนั้นจากค านิยามสิ่งที่ท าให๎เกิดนวัตกรรมนี้ เราเรียกวํา New Knowledge 
(Scientific and Non-Scientific) หรือเรียกได๎วําเป็นเทคโนโลยีใหมํในระดับโลกและบริษัทจึงรับ
นวัตกรรมนี้มาทดลองในตลาดไทย 
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ประเภทของนวัตกรรมนี้ จากข๎อมูลที่กลําววําลูกค๎า Logistics ยังมี
จุดประสงค์เดิมคือเข๎ามาเพ่ือเติมน้ ามัน แตํนวัตกรรม PTT Fill & Go นี้สามารถท าให๎ระบบเดิมที่เติม
น้ ามันจากเงินสดหรือ Fleet card นั้นมีความปลอดภัยและทันสมัยมากขึ้น เราเรียกรูปแบบนวัตกรรม
ประเภทนี้วํา การพัฒนาระบบ (Product System) ที่เป็นการท าระบบเดิมให๎ปลอดภัยมากขึ้น 
รวดเร็วมากขึ้น และอ านวยความสะดวกให๎ผู๎ประกอบการ Logistics ให๎สามารถติดตาม ค านวณ และ
บริหารคําใช๎จํายด๎านพลังงานน้ ามันได๎งํายขึ้น 

5.1.3.2 ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนและหลังนวัตกรรม 
กํอนการเริ่มนวัตกรรมในมุมของผู๎ประกอบการ ระบบเติมน้ ามัน

แบบเดิมนั้น มีความเสี่ยงในการทุจริตของพนักงานขับรถ ในกรณีที่ถือเงินสดไปเติมน้ ามัน หรือกรณี
ของบัตร”Fleet card” สามารถทุจริตได๎จากการที่พนักงานขับรถและปั้มน้ ามันรํวมมือกัน หลังจากใช๎
นวัตกรรม ผู๎ประกอบการนั้นสามารถลดความเสี่ยงในการทุจริตแบบเดิมได๎ และเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วให๎บริษัท สํงผลให๎ บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน ได๎ภาพลักษณ์ในด๎านผู๎น าทางเทคโนโลยี และ
ได๎ก าไรเพิ่มมากขึ้นจากการขยายฐานลูกค๎า 

 
ตารางที่ 5.3  
 
สรุปผลกระทบตํอผู๎เก่ียวข๎องในนวัตกรรม PTT Fill & Go 

ก่อนนวัตกรรม หลังนวัตกรรม 
1. ลูกค้าLogistics พบปัญหาการทุจริตของ
พนักงานขับรถ 

1. ลูกค้าLogistics ลดปัญหาการทุจริตของพนักงาน
ขับรถ และ เพ่ิมมาตรฐานในการเก็บข๎อมูลการ
เดินทางและเติมน้ ามันรถ 

  2. บริษัทปตท. ขยายฐานลูกค๎า และ สร๎าง
ภาพลักษณ์ผู๎น าด๎านเทคโนโลยี 

  3. Supplier มีรายได๎จากการที่ ปตท.เชําใช๎ระบบ 

 
5.1.3.3 สรุปการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 

จากวัตถุประสงค์ในเรื่องของความปลอดภัย และภาพลักษณ์ความเป็น
ผู๎น าของบริษัท สํงเสริมให๎ลูกค๎าเพ่ิมมากข้ึนและท าให๎ยอดขายเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดคือ
ยอดขายของน้ ามันที่เพ่ิมมากขึ้น โดยนวัตกรรมแม๎จะเพ่ิงเริ่มปี พ.ศ. 2557 แตํสามารถท าได๎เกิน
เป้าหมายประจ าปี และปี พ.ศ. 2558 จากข๎อมูลแคํ 10 เดือนในปัจจุบันก็เกินเป้าหมายประจ าปี
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เชํนกัน ดังนั้นในแงํของการขายถือวําประสบความส าเร็จ แตํโดยภาพรวมถือวําประสบความส าเร็จ
ระดับปานกลาง หรือระดับ 3 คะแนนเต็ม 5 คะแนน เพราะวําหากมองเรื่องต๎นทุนของนวัตกรรมที่สูง 
ยอดขายที่มากขึ้นนั้นยังไมํครอบคลุมถึงจุดคุ๎มทุน 

5.1.4 The Miracle of Natural Gas 
5.1.4.1 สรุปนวัตกรรมผ่านทฤษฎี 

ที่มาของนวัตกรรมเกิดจากการที่บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน สํวนก๏าซ
ธรรมชาติ ต๎องมีการรับก๏าซธรรมชาติ ชนิด LNG ที่ต๎องมีการเปลี่ยนสถานะเพ่ือการขนสํง โดยการ
เปลี่ยนสถานะกลับจ าเป็นต๎องใช๎น้ าหลํนเย็นจากทะเล หลังจากนั้นจึงน าน้ านี้ทิ้งลงทะเล การสร๎าง
นวัตกรรมจากการน าน้ าเย็นในกระบวนการดังกลําว จากค านิยามสิ่งที่ท าให๎เกิดนวัตกรรมนี้เราเรียกวํา 
Innovation Based on Process Needs หรือการปรับปรุงกระบวนการ โดยเริ่มจากการเห็นวําน้ า
เย็นที่ทิ้งลงทะเลสามารถน ามาสร๎างประโยชน์ได๎ดีกวําทิ้งน้ าลงทะเลและไมํเกิดประโยชน์ จึงท าการ
เพ่ิมกระบวนการจากการน าน้ าเย็นทิ้ง มาสร๎างเป็นโครงการไม๎เมืองหนาว 

ประเภทของนวัตกรรมจากการด าเนินงานของบริษัทเดิม จ าเป็นต๎องท า
การจัดตั้งโครงการวิจัยขึ้นมาใหมํเนื่องจาก “The Miracle of Natural Gas” เป็นการสร๎างผลผลิตใน
อุตสาหกรรมพรรณไม๎ และ เกษตร ที่บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชนไมํเคยมีฝ่ายที่รับผิดชอบมากํอน 
โดยมอบหมายให๎ผู๎ด าเนินงานจากฝ่ายก๏าซธรรมชาติเป็นผู๎รับผิดชอบจึงเป็นพนักงานที่ไมํมีความรู๎ใน
ด๎านพรรณไม๎ เราเรียกรูปแบบนวัตกรรมประเภทนี้วํา การปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง (Structure) 
เนื่องจากเป็นเพ่ิมหนํวยงานใหมํ ท าให๎ต๎องมีโครงสร๎างใหมํเพราะเป็นโครงการใหมํที่บริษัทยังไมํเคยมี 
เพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่แปลกใหมํ สร๎างประสบการณ์ให๎ประชาชน และหาก าไรทางธุรกิจอ่ืนใน
อนาคต 

5.1.4.2 ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนและหลังนวัตกรรม 
กํอนการมีนวัตกรรมเนื่องจากการทิ้งน้ าลงทะเลนั้นไมํมีผู๎มีสํวนได๎สํวน

เสียแตํอยํางใด เนื่องจากน้ าที่ทิ้งลงทะเลไมํได๎มีสารพิษ และมีมลภาวะทางน้ าสูํทะเล แตํหลังจากน าน้ า
เย็นมาสร๎างนวัตกรรมนั้นจะพบวํา สามารถสร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํให๎ประชาชน และในอนาคต
อาจจะสร๎างอาชีพให๎ประชาชนจังหวัดระยองด๎วย 
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ตารางที่ 5.4  
 
สรุปผลกระทบตํอผู๎เก่ียวข๎องในนวัตกรรม The Miracle of Natural Gas 

ก่อนนวัตกรรม หลังนวัตกรรม 
1. บริษัทปตท. น้ าเย็นที่ปลํอยลงทะเลไมํได๎เกิด
ประโยชน์อันใด 

1. บริษัทปตท.ได๎ภาพลักษณ์ด๎าน CSR และอาจ
สร๎างธุรกิจใหมใํนอนาคต  

  2. คนในชุมชน สร๎างอาชีพให๎คนในชุมชน 
  3. ประชาชน ได๎แหลํงทํองเที่ยวใหมํ 

 
5.1.4.3 สรุปการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 

จากวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมคือการท า CSR โดยมีตัวชี้วัดเป็นจ านวน
นักทํองเที่ยวที่เข๎าไปรํวมการแสดงไม๎เมืองหนาวที่จัดขึ้นประจ าปี จากยอดประมาณการเฉลี่ยรายวัน
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2556-2558 คือ 5,000 8,000 และ 12,000 คน ตามล าดับ จึงสรุปวํานวัตกรรมประสบ
ความส าเร็จมีผู๎สนใจมากขึ้นตํอเนื่องเกิดเป็นสถานที่ทํองเที่ยวให๎ประชาชนได๎ และสํวนของธุรกิจคือ
การจ าหนํายพรรณไม๎เมืองหนาวอยูํในชํวงทดลองและเก็บข๎อมูลยังไมํสามารถเปิดเผยข๎อมูลเป็น
ตัวเลขได๎ แตํจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน๎าผู๎ดูแลโครงการ แจ๎งวําผลการเก็บข๎อมูลหากให๎
คะแนนในนวัตกรรมในชํวงการเก็บข๎อมูลกํอนการจ าหนํายจริงวําประสบความส าเร็จหรือไมํนั้น จาก
คะแนนเต็ม 5 หัวหน๎าผู๎ดูแลโครงการให๎ 5 คะแนนเนื่องจากมีผลตอบรับจากลูกค๎าท่ีดีและมีการซื้อซ้ า  

5.1.5 Deeplift 
5.1.5.1 สรุปนวัตกรรมผ่านทฤษฎี  

ที่มาของนวัตกรรมเกิดจากบริษัทมีเทคนิคอัดก๏าซที่เรียกวํา “Gaslift” 
อยูํแล๎ว แตํระบบเดิมไมํสามารถดูดน้ ามันที่อยูํลึกในชั้นผิวได๎ ทางทีมวางแผนจึงมักจะเลือกใช๎เทคนิค
ทางเลือกอ่ืนที่สามารถดูดน้ ามันที่อยูํลึกได๎ แม๎บริษัทจะไมํพบปัญหาในการดูดน้ ามันสํวนลึกเพราะยังมี
เทคนิคอ่ืนให๎เลือกใช๎ แตํบริษัทก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเดิมให๎ลงไปได๎ลึกขึ้นเพ่ือเป็นตัวเลือกใน
การดูดน้ ามัน เนื่องจากการอัดก๏าซเป็นเทคนิคที่งํายและประหยัดกวําวิธีอ่ืน  จากค านิยามสิ่งที่ท าให๎
เกิดนวัตกรรมนี้เราเรียกวํา Innovation Based on Process Needs หรือการปรับปรุงกระบวนการ 
โดยน านวัตกรรมเดิมมาพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพมากกวําเดิม  

ประเภทของนวัตกรรมนี้ จากข๎อมูลที่กลําววําเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาจาก
เทคโนโลยีเดิมให๎มีความซับซ๎อนมากขึ้นโดยริเริ่มพัฒนาโดยใช๎พ้ืนฐานองค์ความรู๎เดิมเป็นหลัก ไมํมี
การสร๎างทฤษฎีหรือแนวคิดใหมํ เพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากขึ้นกวําเดิม เราเรียกรูปแบบนวัตกรรม
ประเภทนี้วํา การพัฒนาระบบ (Product System) ที่เป็นการท าระบบเดิมให๎ได๎ผลลัพธ์ที่ดีกวําเดิม 
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5.1.5.2 ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนและหลังนวัตกรรม 
กํอนการเริ่มนวัตกรรมใหมํ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จ ากัด มหาชน ประสบปัญหาเรื่องเทคนิคเดิมไมํสามารถดูดน้ ามันจากสํวนลึกได๎ ท าให๎ต๎องใช๎ เทคนิค
อ่ืนที่มีต๎นทุนมากกวํา หลังจากเริ่มนวัตกรรมท าให๎บริษัทมีทางเลือกในการผลิตน้ ามันได๎หลากหลาย
ขึ้น และท าให๎นวัตกรรมเดิมสามารถดูดน้ ามันได๎ลึกมากขึ้น และในอนาคตยังงํายต๎องพนักงานในการ
สร๎างนวัตกรรมใหมํ เนื่องจากการมีเทคนิคดูดน้ ามันมากขึ้น สํงผลให๎พนักงานมีฐานในการพัฒนาตํอ
ยอดมากขึ้นไปด๎วย เชํน การเพ่ิมระบบเปิด-ปิดวาล์วที่สามารถเลือกทิศทางอัดก๏าซบริเวณใต๎หลุมลึก
ได๎ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมตํอยอดท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
ตารางที่ 5.5 
 
สรุปผลกระทบตํอผู๎เก่ียวข๎องในนวัตกรรม Deeplift 

ก่อนนวัตกรรม หลังนวัตกรรม 
1. ปตท.สผ การอัดก๏าซไมํสามารถลงไปในสํวน
ลึกของหลุมน้ ามันได๎ท าให๎ตัวเลือกในการผลิต
น๎อยลง 

1. ปตท.สผ มีตัวเลือกในการผลิตมากขึ้น ต๎นทุน
ต่ าลง ผลผลิตมากขึ้น 

  2. พนักงาน มีฐานในการพัฒนาตํอยอดได๎งํายขึ้น 
เพ่ือสร๎างนวัตกรรมใหมไํด๎งํายขึ้น 

 
5.1.5.3 สรุปการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 

จากวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมคือการเ พ่ิมผลผลิตจาก เทคนิค 
“Gaslift” ที่เป็นเทคโนโลยีเดิมเป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดคืออัตราสํวนที่ได๎ผลผลิตมากขึ้นระหวําง 
“Deeplift” กับ “Gaslift” จากผลการทดสอบสามารถเพ่ิมน้ ามันได๎ตั้งแตํ 15-200% เนื่องจากไมํ
สามารถปิดเผยข๎อมูลตัวเลขโดยละเอียดได๎ แตํจากมุมมองของผู๎ให๎สัมภาษณ์เชิงลึกหากให๎คะแนนใน
นวัตกรรมในเรื่องนวัตกรรมนี้ประสบความส าเร็จหรือไมํ โดยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ผู๎ให๎สัมภาษณ์
ให๎ที ่4 คะแนนเนื่องจากมีการใช๎เทคนิคนี้แนํนอนต๎องสามารถเพ่ิมผลผลิตน้ ามันดิบได๎ไมํมากก็น๎อย ซึ่ง
จากการประเมินเทียบกับต๎นทุนนวัตกรรมใหมํที่ต่ า จึงสามารถเพ่ิมผลก าไรได๎อยํางแนํนอน แตํยังติด
เรื่องข๎อจ ากัดในการเลือกใช๎นวัตกรรม โดย “Deeplift” นี้ยังมีข๎อจ ากัดมากท่ีไมํสามารถน าไปใช๎ได๎ทุก
สภาพของหลุมน้ ามันจึงยังไมํได๎คะแนนเต็มเพ่ือรอแนวทางพัฒนาตํอไปในอนาคต 
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5.1.6 PTT Composite Plus 
5.1.6.1 สรุปนวัตกรรมผ่านทฤษฎี  

ที่มาของนวัตกรรมเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นใน
ตํางประเทศเกี่ยวกับถังแรงดันในรูปแบบที่หลากหลาย หลังจากนั้น บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน มี
ความสนใจน าสิ่งใหมํมาทดลองแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดประเทศไทยโดยผู๎บริโภคพบปัญหาในถัง
แก๏สเหล็กแบบเดิมในเรื่องของน้ าหนักตัวถังที่มากเกินไป ความปลอดภัยของตัวถังขณะเกิดอุบัติเหตุ 
และการท าความสะอาดตัวถังที่ท าได๎ยาก จากค านิยามสิ่งที่ท าให๎เกิดนวัตกรรมนี้ เราเรียกวํา The 
Unexpected success and failures หรือความล๎มเหลวของถังแรงดันแบบเดิม โดยนวัตกรรมนี้มา
เพ่ือแก๎ปัญหาเดิมและอยูํในชํวงพัฒนาเพื่อดูวําผู๎บริโภคจะยอมรับนวัตกรรมที่เข๎ามาแก๎ปัญหานี้หรือไมํ  

ประเภทของนวัตกรรมนี้จากเนื้อหาที่สัมภาษณ์ได๎ให๎ความหมายวําการ
ออกนวัตกรรมถังแก๏สคอมโพสิตลักษณะนี้ไมํได๎มุํงหวังในผลก าไรจากการขายตัวถังรูปแบบใหมํ แตํ
มุํงหวังให๎ลูกค๎าพึงพอใจกับถังแก๏สชนิดนี้เป็นหลัก และประโยชน์หลักที่บริษัทจะได๎รับจริง คือการที่
ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการเติมน้ ายาก๏าซในตอนที่ก๏าซหมดจากการที่ลูกค๎าเกิดความภักดีในตราสินค๎า 
(Brand loyalty) เพ่ือเกิดการซื้อซ้ าในระยะยาว เราเรียกรูปแบบนวัตกรรมประเภทนี้วํา Profit 
Model 

5.1.6.2 ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนและหลังนวัตกรรม 
กํอนมีนวัตกรรมผู๎ที่มีผลกระทบหลักจากปัญหาในสินค๎าถังแก๏สหุงต๎ม

ชนิดเหล็กที่เป็นเป็นประเภท Type I คือกลุํมลูกค๎าที่ต๎องประสบปัญหาในการเคลื่อนย๎ายเนื่องจากมี
น้ าหนักมาก และการดูแลรักษาความสะอาดที่ยาก เนื่องจากถังเป็นสนิมได๎งําย รวมถึงคําใช๎จํายใน
การดูแลรักษาถังแก๏สหุงต๎มที่กฎหมายก าหนดให๎ต๎องได๎รับการดูแลตรวจสภาพทุก 5 ปี แตํหลังจาก
ออกนวัตกรรม ผู๎มีผลกระทบกับถังคอมโพสิตรูปแบบใหมํนี้ คือ ลูกค๎าที่ได๎ผลิตภัณฑ์ที่ไมํเป็นสนิม ท า
ความสะอาดงําย น้ าหนักเบา และลูกค๎ากลุํมนี้ต๎องกลับมาเติมน้ ายากับบริษัทผู๎ผลิตซึ่งก็รวมถึงบริษัท 
ปตท. จ ากัด มหาชน และยังเก่ียวข๎องถึง ผู๎ค๎าหรือพํอค๎าคนกลางที่สามารถขนย๎ายสินค๎าได๎งําย สํงผล
ให๎คําขนสํงต่ า และใช๎คนงานในการขนย๎ายน๎อยลง 
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ตารางที่ 5.6 
 
สรุปผลกระทบตํอผู๎เก่ียวข๎องในนวัตกรรม PTT Composite Plus 

ก่อนนวัตกรรม หลังนวัตกรรม 
1. ลูกค้า พบปัญหาการใช๎งานเรื่องน้ าหนักที่มาก 
และการท าความสะอาด 

1. ลูกค้า ใช๎งานสะดวกเพราะน้ าหนักเบา 
ปลอดภัย ท าความสะอาดงําย  

2. บริษัทตรวจสอบถังแก๊ส ได๎รายได๎จากการ
ตรวจสอบ 

2. บริษัทตรวจสอบถังแก๊ส ขาดรายได๎จากการ
ตรวจสอบ 

  
3. บริษัทปตท. ได๎ประโยชน์จากการซื้อซ้ าและ
ซํอมบ ารุงตรวจสอบ 

  4. ผู้ค้าพ่อค้า ขนสํงงํายขึ้น 

 
5.1.6.3 สรุปการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 

จากวัตถุประสงค์ในการสร๎างความพึงพอใจให๎ลูกค๎า การเก็บข๎อมูลกลุํม
ผู๎ทดลองใช๎มีลูกค๎าประมาณ 70-80% ที่จะซื้อถังคอมโพสิตใช๎งานจริงโดยทั้งนี้การทดสอบยังไมํรวม
ปัจจัยด๎านราคา ดังนั้นในมุมมองของผู๎ให๎สัมภาษณ์ประเมินความส าเร็จจากข๎อมูลที่มีอยูํในปัจจุบันอยูํ
ที่ 4 คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยจากระดับการพัฒนาหรือชํวงที่บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชนรํวมมือกับ
กระทรวงพลังงานในปัจจุบัน สรุปได๎วําเป็นนวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จ แตํในอนาคตหากมีการ
ขายในตลาดจริงยังสรุปชัดเจนไมํได๎เนื่องจากขาดปัจจัยเรื่องราคา และการตลาดอยูํ 

5.1.7 PTT Diesel CNG 
5.1.7.1 สรุปนวัตกรรมผ่านทฤษฎี  

ที่มาของนวัตกรรมเริ่มต๎นมาจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดเนื่องจาก
ราคาน้ ามันมีราคาที่สูง โดยจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดเป็นต๎นเหตุท าให๎เกิดพลังงานทางเลือกที่มี
ราคาถูกกวําจึงมีการปรับปรุงระบบเครื่องยนต์มากมายเพ่ือให๎รอบรับก๏าซธรรมชาติได๎ หลังจากบริษัท
รถยนต์ให๎การสนับสนุนกันชํวงเวลาหนึ่ง ท าให๎ปัจจุบันคนจึงยอมรับและมีพฤติกรรมหันมาใช๎ก๏าซ
ธรรมชาติกันมากขึ้น ท าให๎บริษัทพบเห็นวําอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือใช๎งานก๏าซ
ธรรมชาติยังไมํมีประสิทธิภาพดีพอ จากค านิยามสิ่งที่ท าให๎เกิดนวัตกรรมนี้เราเรียกวํา Changes in 
Industry and Market Structures เนื่องจากโครงสร๎างราคาน้ ามันในตลาดเปลี่ยนแปลง ท าให๎คน
หันมาหาพลังงานทางเลือกมากขึ้น สํงผลให๎บริษัทหันมาปรับปรุงระบบเดิมในตลาดให๎รอบรับกลุํม
ลูกค๎ามากข้ึน ดังนั้นต๎นเหตุของที่มาจึงมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานน้ ามัน 
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ประเภทของนวัตกรรมนี้จากเนื้อหาที่สัมภาษณ์ผู๎วิจัยจะทราบวํา แม๎จะมี
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมมาจากอุปกรณ์ Simple DDF ที่มีอยูํในตลาด แตํเทคโนโลยีนี้เริ่ม
สร๎างใหมํจากนวัตกรรมระบบเผาไหม๎ PCCI ที่ชํวงเวลาตอนคิดค๎นยังไมํมีในตลาด และถูกพัฒนาตํอ
ยอดจนได๎สิทธิบัตรใหมํภายใต๎ชื่อ DF-PCCI เราเรียกรูปแบบนวัตกรรมประเภทนี้วํา การพัฒนาสิ่งใหมํ 
Product Performance ซึ่งเป็นสินค๎าที่เปลี่ยนแนวคิดวิธีการเผาไหม๎จากระบบเดิมโดยสิ้นเชิง สํงผล
ให๎นวัตกรรมนี้มีความเฉพาะไมํเหมือนอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์ดีเซลชนิดอื่น 

5.1.7.2 ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนและหลังนวัตกรรม 
กํอนเริ่มมีนวัตกรรมนี้ มีอุปกรณ์อ่ืนในตลาดที่ท าให๎เครื่องยนต์ดีเซล

สามารถใช๎ก๏าซธรรมชาติได๎ แตํด๎วยวิธีการทางเทคนิคระบบเดิมที่อยูํในตลาดขาดประสิทธิภาพ สํงผล
ให๎บริษัทผู๎คิดค๎นไมํสามารถขายสินค๎าได๎ ลูกค๎าที่ติดตั้งระบบได๎รับความเสียหายของเครื่องยนต์ที่เร็ว
กวําก าหนด และวิธีการเดิมยังสร๎างมลพิษสูํสิ่งแวดล๎อมเกินก าหนดด๎วย แตํหลังจากการเกิดนวัตกรรม 
ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. สร๎างภาพลักษณ์ความเป็นผู๎น าด๎านเทคโนโลยีให๎บริษัท 
ลูกค๎ามีทางเลือกในการใช๎งานมากขึ้น เป็นมลพิษน๎อยลง และบริษัทคูํค๎าทางธุรกิจ สามมิตร ยังได๎
สินค๎าเพ่ิมเพ่ือเป็นทางเลือกให๎ลูกค๎าของบริษัท สร๎างชื่อเสียงให๎บริษัทได๎ และสํงผลตํอยอดขายก๏าซ
ธรรมชาติของสถานีน้ ามัน ปตท. ที่มากข้ึนหากคนหันมาใช๎ระบบนี้มากข้ึน 

 
ตารางที่ 5.7 
 
สรุปผลกระทบตํอผู๎เก่ียวข๎องในนวัตกรรม PTT Diesel CNG 

ก่อนนวัตกรรม หลังนวัตกรรม 
1. ลูกค้า เสี่ยงตํอความเสียหายของเครื่องยนต์ 1. ลูกค้า เครื่องยนต์เผาไหม๎ได๎ดีขึ้น ทนทาน เป็น

อุปกรณ์ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ 

2. บริษัทผู้ขายอุปกรณ์ ไมํสามารถขายได๎
เนื่องจากลูกค๎าทราบถึงปัญหาในการใช๎งานใน
รถยนต์ดีเซล 

2. สามมิตร มีสินค๎าน าเสนอลูกค๎ามากข้ึน และได๎
ภาพลักษณ์ในด๎านนวัตกรรมใหมํ 

3. สิ่งแวดล้อม สร๎างมลพิษสูํอากาศปริมาณมาก
เกินก าหนด 

3. สิ่งแวดล้อม สร๎างมลพิษสูํอากาศน๎อยกวํา
เครื่องยนต์ดีเซลเดิม 

  4. บริษัท ปตท. สร๎างภาพลักษณ์ผู๎น า 

  
5. สถานีบริการ NGV PTT ได๎ยอดขายเพ่ิมจาก
กลุํมลูกค๎าที่เพ่ิมข้ึน 
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5.1.7.3 สรุปการประเมินความส าเร็จของนวัตกรรม 
จากวัตถุประสงค์ในการสร๎างภาพลักษณ์ความเป็นผู๎น าด๎านนวัตกรรม 

จากรางวัล และ ไมํพบปัญหาจากผู๎ใช๎งาน โดยมีแตํเสียงตอบรับในทิศทางที่ดี บอกได๎วํานวัตกรรมนี้
ประสบความส าเร็จ โดยในภาพรวมหากเปรียบเทียบความส าเร็จเป็นคะแนนเต็ม 5 นวัตกรรมนี้ได๎อยูํ
ที่ 4 คะแนน เนื่องจากในมุมของนวัตกรรมถือวําดีมาก แตํในเรื่องยอดขายของคูํค๎าทางธุรกิจ บริษัท 
สามมิตร ยังไมํดีเทําที่คาดการณ์ เนื่องจากราคาน้ ามันที่ลดลงสํงผลให๎คนกลับมาใช๎พลังงานน้ ามันเป็น
หลัก จึงถือวําเป็นนวัตกรรมที่ดีแตํตลาดยังไมํอ านวย 
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ตารางที่ 5.8 
 
สรุปการศึกษา กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 

รายชื่อนวัตกรรม ที่มาของนวัตกรรม
ประเภทของ

นวัตกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

ของนวัตกรรม

เป้าหมายของ

นวัตกรรม

คะแนน

นวัตกรรม
เหตุผลประกอบ

Fit Station Mobile 

Service

The Unexpected success 

and failures
Service

สร้างภาพลักษณ์ผู้น าด้าน

เทคโนโลยี

ไม่ เปน็ไปตาม

เปา้หมาย
2

ขาดความพร้อมในการเปดิตลาดจริง

Fully Self-Serve 

Petrol Station

Innovation Based on 

Process Needs
Process

สร้างภาพลักษณ์ผู้น าด้าน

เทคโนโลยี

เปน็ไปตาม

เปา้หมาย
4

เปา้หมายทีไ่ด้หากเทียบกับปัม้น้ ามันแบบพนักงานเติม 

ยังถอืว่านวัตกรรมใหม่ได้ยอดขายน้อยกว่า

PTT fill & go New Knowledge (Scientific) Product System เพิ่มยอดขายน้ ามัน
เปน็ไปตาม

เปา้หมาย
3

นวัตกรรมนี้มี ต้นทุนท่ีสูงอยู่ เปา้หมายท่ีต้ังยังไม่

ครอบคลุมต้นทุน

The Miracle of 

Natural Gas

Innovation Based on 

Process Needs 
Structure

ท า CSR เพื่อเข้าถงึ

ประชาชน

เปน็ไปตาม

เปา้หมาย
5

Deeplift
Innovation Based on 

Process Needs 
Product System

เพิ่มผลผลิตน้ ามันเมื่อ

เทียบกันเทคโนโลยีเดิม

เปน็ไปตาม

เปา้หมาย
4

นวัตกรรมยังไม่ครอบคลุมถงึการใช้งานท่ีหลากหลาย

PTT Composite Plus
The Unexpected success 

and failures
Profit Model

สร้างความพึงพอใจให้

ผู้บริโภค

เปน็ไปตาม

เปา้หมาย
4

ปจัจุบนัเปน็โครงการรัฐบาล ยังไม่ได้ขายจริง จึงยังไม่มี

ปจัจัยเร่ืองราคาและพฤติกรรมผู้บริโภค

PTT Diesel CNG
Changes in Industry and 

Market Structures

Product 

Performance

สร้างภาพลักษณ์ผู้น าด้าน

เทคโนโลยี

เปน็ไปตาม

เปา้หมาย
4

เนื่องจากราคาน้ ามันถกูลง ท าใหค้นหนัไปสนใจรถยนต์

พลังงานหลักแทนส่งผลใหย้อดขายยังไม่ ดี

เพ่ิมเติม การใหค้ะแนนวัตกรรมในเร่ืองการประสบความส าเร็จในภาพรวม มี เกณฑ์คะแนนดังนี้ "1" คือไม่ประสบความส าเร็จ จนถงึ "5" คือประสบความส าเร็จมากท่ีสุด
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5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 
 

5.2.1 บริษัทควรเรํงสร๎าง “Fit station” ที่จะเป็นจุดพักรถยนต์ “Fit Station mobile 
Service” ในอนาคตเพ่ือให๎สามารถตํอยอดนวัตกรรมได๎สะดวกขึ้น จากนวัตกรรมรถยนต์เปลี่ยนถําย
น้ ามันเครื่องเคลื่อนที่ได๎ถูกน าเสนอแนวคิดสูํประชาชนไปแล๎ว ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถลอกเลียนแบบ
ได๎งํายหากลําช๎าอาจโดยศูนย์ซํอมบ ารุงที่มีชื่อเสียงในตลาด เชํน B-Quik Cockpit A.C.T แยํงสํวน
แบํงทางการตลาดไปกํอน โดยการพัฒนาอาจเป็นการเพ่ิมงบประมาณในการสร๎าง และเพ่ิมพนักงาน
ในสํวนบริหารธุรกิจบริการยานยนต์ ฝ่ายการตลาดในประเทศและเทคนิคหลํอลื่น โดยควรรีบ
ประมาณปริมาณคนและงบจากการท า Feasibility analysis 

5.2.2 ปัญหาหลักของนวัตกรรมในบริษัท ปตท . จ ากัด มหาชน คือขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี ท าให๎ลูกค๎าไมํทราบถึงนวัตกรรมใหมํของบริษัท โดยแนวทางการสร๎างนวัตกรรม
ของบริษัทจะมุํงเน๎นในเรื่องภาพลักษณ์ผู๎น าด๎านเทคโนโลยี ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ผํานกลุํมคน IT 
เป็นหลักจึงเป็นแนวคิดท่ีตรงกับจุดประสงค์ของนวัตกรรมและองค์กร 

5.2.3 นวัตกรรม fully Self-Serve petrol station นั้นยังสามารถจํายเงินได๎แคํระบบ
บัตรเครดิตผํานตู๎จํายเงิน ควรมีการพัฒนาระบบจํายผํานบัตรเติมเงิน และ การจํายเงินสดผํานตู๎ 
เพ่ือให๎ลูกค๎ามีความหลากหลายในการจํายเงินมากขึ้น 

5.2.4 PTT Fill & Go เป็นนวัตกรรมที่ต๎นทุนสูง หากต๎องการตํอยอดอยํางแท๎จริง ควร
ทุํมงบประมาณในการขยายฐานลูกค๎าเป็นหลัก เพ่ือให๎คืนทุนโดยเร็ว 

5.2.5 นวัตกรรม The Miracle of Natural Gas ที่เป็นสวนไม๎ที่จังหวัดระยองนั้นจะถูก
จัดแสดงในชํวงเมษายนในทุกปี ซึ่งน๎อยเกินไป อาจเพ่ิมรอบการจัดแสดง หรือปรับปรุงเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวสไตล์อ่ืนที่ไมํใชํการปลูกพรรณไม๎เมืองหนาว เชํน จ าลองสถานที่ส าคัญในประเทศเชียงใหมํ 
เป็นต๎น 

5.2.6 สามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได๎ในการขายน้ าเย็นไปในบางธุรกิจที่มีความ
จ าเป็นต๎องใช๎เป็นประจ า เชํน โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องท าน้ าเย็นในปริมาณมาก (Chiller) โดย
พัฒนาระบบขนสํงน้ าในราคาถูกเพ่ือต๎นทุนการขายที่ถูกลง 

5.2.7 นวัตกรรมถังแก๏ส PTT Composite Plus ยังอยูํในชํวงพัฒนาและตัดสินใจกํอน
การขายจริง จึงควรเก็บข๎อมูลจากลูกค๎าที่รํวมโครงการใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่น าถังแก๏สเหล็ก
มาแลกเป็นถังใหมํเพ่ือน ามาตัดสินใจกํอนลงทุน และน าผลการเก็บข๎อมูลมาเป็นสํวนในการใช๎
ประชาสัมพันธ์จริง   
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5.2.8 นวัตกรรม PTT Diesel CNG ควรออกแบบให๎ใช๎กับรถยนต์สํวนบุคคลอ่ืน เชํน 
SUV พ้ืนฐานกระบะที่ใช๎เครื่องดีเซล เนื่องจากบุคคลธรรมดาจะท าให๎เทคโนโลยีถูกสื่อสาร หรือ
ประชาสัมพันธ์ทางอ๎อม ออกสูํประชาชนได๎เร็ว และตอบโจทย์การสร๎างผู๎น าด๎านนวัตกรรมมากกวํา 

5.2.9 เน๎นในการสร๎างคูํค๎าทางธุรกิจกับบริษัทผู๎ผลิตรถยนต์ จะเป็นแนวคิดที่เหมาะสม
กวําเลือกใช๎ตัวแทนจ าหนําย เนื่องจากผู๎บริโภคมีความไว๎วางใจในผู๎ผลิตรถยนต์มากกวํา แม๎จะต๎อง
ผํานนโยบายของบริษัทท่ีซับซ๎อนและกระบวนการที่ต๎องใช๎เวลาก็ตาม 

 
5.3 ข้อจ ากัดการท ากรณีศึกษา 
 

5.3.1 การขอเข๎าสัมภาษณ์ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับนวัตกรรมเพ่ือเก็บข๎อมูลไปวิเคราะห์เชิง
คุณภาพนั้นท าได๎ยาก เนื่องจากบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน เป็นองค์กรที่ใหญํมีขั้นตอนการขอ
อนุญาตที่ซับซ๎อน ท าให๎ต๎องตัดนวัตกรรมออกไป 1 ตัวจากแผนงานวิจัยที่ก าหนดไว๎ตอนแรก 

5.3.2 ข๎อมูลตัวเลขของตัวชี้วัดและเป้าหมายที่มีแผนจะน ามาใช๎วิเคราะห์ในงาน
กรณีศึกษานี้เพ่ือเป็นหลักฐาน สํวนใหญํเป็นข๎อมูลที่เป็นความลับของบริษัทจึงไมํสามารถขอข๎อมูล
เหลํานั้นมาเป็นหลักฐานประกอบในเรื่องการประสบความส าเร็จของนวัตกรรมได๎ 

5.3.3 ระยะเวลาที่จ ากัดในการเก็บข๎อมูลกรณีศึกษามีจ ากัด จึงไมํสามารถเก็บข๎อมูลให๎
ครบทุกมิติได๎ ยกตัวอยํางเชํน การเก็บข๎อมูลพฤติกรรมและมุมมองของลูกค๎าในแตํละนวัตกรรม หรือ
การสัมภาษณ์เชิงลึกในคูํค๎าทางธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น ในการศึกษาจึงเลือกเพียงการเก็บข๎อมูลใน
มุมมองของผู๎บริหารและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องโดยตรงในแตํละนวัตกรรม เนื่องจากเป็นบุคคลที่เข๎าใจถึง
นวัตกรรมได๎ดีที่สุด 

5.3.4 ผู๎ให๎สัมภาษณ์ที่สามารถเข๎าพบได๎ บางทํานเป็นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในด๎านวิศวกร
เป็นหลัก คือผู๎ช านาญในด๎านเทคนิค จึงไมํมีข๎อมูลเชิงลึกด๎านธุรกิจ เชํนตัวเลขยอดขายแบบละเอียด
ในมุมมองของการตลาด 
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 
 

5.4.1 การเก็บข๎อมูลควรมีหลักฐานในการอ๎างอิงถึงตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงย๎อนหลัง 3 ปี 
และเป้าหมายในแตํละปี เพ่ือเป็นการสนับสนุนข๎อมูลการวิเคราะห์ให๎สมเหตุสมผลมากขึ้น 

5.4.2 ควรมีการวางแผนการท างานในเชิงกรณีศึกษาในระยะยาว เนื่องจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู๎ที่มีต าแหนํงสูงจ าเป็นต๎องใช๎เวลาในการด าเนินงาน และอาจถูกปฏิเสธการให๎
สัมภาษณ์ ผู๎ศึกษาจึงควรมีแผนส ารองที่รัดกุมในการเก็บข๎อมูล 
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5.4.3 ควรศึกษาโครงสร๎างองค์กรอยํางละเอียดเนื่องจากบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน มี
หลายฝ่ายละแบํงยํอยไปหลายสํวน การจะหาบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมที่ตรงกับข๎อมูลที่
ต๎องการนั้นจึงเป็นเรื่องยาก 

5.4.4 ควรมีการเก็บข๎อมูลในหลายมิติ เชํนมุมมองของผู๎บริโภค ผู๎ผลิต หรือ คูํค๎าทาง
ธุรกิจ เพ่ือท าให๎การวิเคราะห์ในการศึกษาเชิงกรณศีึกษามีน้ าหนักและหน๎าเชื่อถือมากขึ้น 
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