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Innovation and Creativity
เวิรคช็อปสำหรับองคกรที่ตองการสรางนวัตกรรมในการพัฒนาสินคาหรือบริการ
ที่มีอยูอยางเปนระบบ โดยใชโมเดล Inside The Box และ Lean Innovation

เหมาะสำหรับ
พนักงานในทีม Research and Development
คนหาและพัฒนา Innovation ในผลิตภัณทหรือ
บริการโดยใชทรัพยากรทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั อยางมีระบบ

ผูบริหารที่ตองการสราง Innovation Culture ใหกับองคกร
เจาของกิจการและผูสนใจทั่วไป

รูจักและประยุกตใชหลักการ Lean Innovation ในการ
ทดสอบวาสิง่ ทีเ่ ราคิดคนไดนน้ั เปนทีต่ อ งการของตลาดหรือไม
ทำลายกรอบความคิดเดิมๆทีฉ่ ดุ รัง้ พัฒนาการของทีม
หรือองคกรในการสรางสินคาหรือบริการใหมๆ

“We shorten your learning curve and make it fun”
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Burger
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Function Follows Form

Inside the Box Thinking

Function Follows Form เปนเทคนิคการคิดนวัตกรรม
ใหมทอ่ี าศัยธรรมชาติของมนุษยทเ่ี ชีย่ วชาญในการประยุกต
ใชบางอยางที่มีอยูแลวเพื่อตอบโจทยความตองการ
มากกวาการออกแบบสิ่งใหมที่ตอบโจทยความตองการ
แตแรกใน session นี้ผูเขาอบรมจะไดรับผลิตภัณฑ/
แนวคิดการบริการทีต่ นเองไมเคยไดยนิ มากอนเพือ่ ทีร่ ะดม
ความคิดวาผลิตภัณฑตัวนี้สามารถนำไปใชประโยชน
ไดอยางไร

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีประโยชนที่สุด
มักเกิดจากการนำทรัพยากรที่มีอยูแลวในผลิตภัณฑ
หรือการบริการมาดัดแปลงหรือจัดเรียงใหม ผูเ ขาอบรม
จะรูจ กั Inside the box model + Scamper model
ในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑ
หรือการบริการขององคกรที่ตนเองทำงานอยู

Disruptive Questions

Lean Innovation

ปลดล็อคกรอบความคิดเดิมๆดวยคำถามที่จะกอกวน
ผูเรียนจะไดทดสอบความสามารถของตัวเองในการ
ความคิดเดิXมX(disruptive
questions)
และเรี
ย
นรู

X เปนเกมจำลองธรุกจิทผีเูลนสวมบทบคนาหาความต
ทเปน Cองการของลู
EO ทตีกอคงาบผลิรตหิสิานรคาที่เปนที่ตอง
ผานกรณีศึกษาของ Zappos บริษัทขายรองเทาผาใบ
การของตลาดและเรียนรูห ลักการ Lean Innovation
รนไชสทีรใ่ ชานนวัตอกรรมในการขายและวิ
าหารแขงกบัเฟธรบี นริกไารชสอนืในเมอืง(Idea
เดยีวกHypothesis
นั โดยผเูลนทExperimental
บีรหิารธรุกDesign
จิไดมี
ทางเฟinternet
ลูกคาแบบใหมทท่ี ำใหบริษทั โตกวา 700% ในระยะเวลา
or Presevere) ผาน
ิ ธภิาพจนทำเงนิไดมากทสีวัดุนเมอืเวลาหมดSimulation
จะExperimentation
เปนผทีชู่เนปนะที่ยอมรัPivot
เพียปงร3ะปสท
บจาก 56 ประเทศทั่วโลก

วัน

Innovation in Action
2
เหมาะสำหรบั วัน

ื รืบอบริรหิกาารใหม
รธรุๆกจิเสมอืนจรงิ
หลังจากรูจักแนวคิดตางๆแลว ผูเขาอบรมจะไดนำความรูมาใชในการคิดคนผลิตภัลณงม
ฑหอ
ทยากร แตละทีมจะตองนำเสนอความคิดของตนเองใหดกบั วผูยร ว ตมชันน้ เอผลงานของ
งหรอืชวยกนัภายในทมี
เจาของธทัแตรุนกลทีะทีภจิายใต
หมจะถู
รอืคำแนะนำของที
ผกบัทูนใีทึฝกและเรี
ฝน มยวิบเรี
ยงเปนรายงานสงตอใหทมี ผูบ ริหารเพือ่ พิจารณาวาไอเดียทีไ่ ดสามารถนำไป
มองเหน็ภาพรวมในการทำธรุกจิ
อยากเตปอยอดได
นเจาหขรืออไมงธรุกจิ

ผบูรหิาร, ผจูดัการ, และ หวัหนางาน
ผทูตีองไดรบัการฝกฝนทกัษะ
ติดตอเราไดที่
การวางแผนสนใจทดลองอบรม?
กลยทุธธรุกจิ,
การตดัสนิใจ, การวเิคราะwhiteboardbkk.com
หคแูขง,
และการบรหิารทรinfo@whiteboardbkk.com
พัยากร
whiteboardbkk
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และความสมัพนัธของแตละฝายงาน
ตระหนกัถงึจดุบอดของธรุกจิ
ของตวัเองในปจจบุนัและวธิแีกไข
างแผนระยะสนั ระยะยาว
30%ฝกกากิรจวกรรม
ั ตวัเมอืพบกบัคแูขง
การบรรยายและการ+ปรบ
เกม

70%
curve and make it fun”
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กิจกรรม
The Candle Problem
ผูเรียนจะตองกาวขามกรอบความคิดของทีมตน เพื่อ
คิดคนวิธีที่ดีที่สุดในการติดเทียนเขากับกำแพง โดยมี
อุปกรณเพียง 1) เทียน 2) ไมขีดไฟ 3) หมุดโลหะ
Key Idea: อยาสรางสมมุติฐานที่ไมมีอยูจริง

Marshmallow Challenge
ในเวลา 18 นาที แตละทีมจะตองสรางหอคอยจาก
เสนสปาเกตตี้ใหมีความสูงและมั่นคงมากกวาทีมอื่น
โดยจะตองมีกอนมาชเมลโลอยูบนสุด

Tape

String

Key Idea: จงผลิต Prototype และทดสอบใหเร็วทีส่ ดุ
ดวยวิธีการลองผิดลองถูก อยารอจนสรางสินคาเสร็จ
แลวคอยทดสอบเพราะคุณจะเสียเวลาและทรัพยากร
ไปอยางมากในการสรางสิง่ ทีใ่ ชไมไดหรือคนไมตอ งการ

XXX เปนเกมจำลองธรุกจิทผีเูลนสวมบทบาทเปน CEO ทตีองบรหิาร
เฟรนไชสรานอาหารแขงกบัเฟรนไชสอนืในเมอืงเดยีวกนั โดยผเูลนทบีรหิารธรุกจิไดมี
ประสทิธภิาพจนทำเงนิไดมากทสีดุเมอืเวลาหมดจะเปนผชูนะ

Lean Innovation Simulation

เหมาะสำหรบั
Measure

เจาของธรุกจิหรอืผทูใีฝฝน
อยากเปนเจาของธรุกจิ
ผบูรหิาร, ผจูดัการ, และ หวัหนางาน
ผทูตีองไดรบัการฝกฝนทกัBuild
ษะ
การวางแผนกลยทุธธรุกจิ,
การตดัสนิใจ, การวเิคราะหคแูขง,
และการบรหิารทรพัยากร

Learn

แตละทีมจะตองผลิตสินคาจากกระดาษดวยตนทุนและ
วัตถุดิบที่มีจำกัดและเสนอขายสินคานั้นใหกับลูกคาที่
พวกเขายังไมมีความรูจักดีพอ ผูเรียนจะตองคำนวน
ืจุดบคุรม ทุหินาวิรจธยั รุวากลูจิกคเสาอยาก
มอืนจรงิ
ตนทุนการผลิตเพือ่ ลคิดงถึมงอ
ไดสินคาแบบไหน ดผลิวตยสิตนคนาเดอวงยตหนรทุอ
ื นชที่แวขยงกขันนักัภบ ายในทมี
คนอื่นได และนำรายไดที่ไดมาปรับปรุงและขยาย
scale ในการผลิต มองเหน
็ ภาพรวมในการทำธรุกจิ

ะความสViable
มัพนัธProduct
ของแตละฝายงาน
Key Idea: การสรแางลMinimum
และทดสอบความตตอรงการของตลาดเป
นบ
หัวอใจของการ
ะ
ห
น
ั
ก
ถ
ึ
ง
จ
ุ
ด
ดของธรุกจิ
กระบวนการ Lean Innovation
ของตวัเองในปจจบุนัและวธิแีกไข
ฝกการวางแผนระยะสนั ระยะยาว
และการปรบัตวัเมอืพบกบัคแูขง
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“We shorten your learning curve and make it fun”

