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ระหว่างวันที่  ๒๘ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ของคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๗ 

สายที่ ๓  ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Kingdom of Norway) 
และราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden) 
ระหว่างวันที่  ๒๘ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของคณะดูงาน 
๑.๑ รายชื่อคณะดูงาน 
      1. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์        ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
      2. นายบุญธรรม   ถาวรทัศนกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยมหาดไทย สป.มท.  
    3. น.ส.สิริมา   วัฒโน     หัวหน้าส านักงานจังหวัดยโสธร  
                                                                ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    4. น.ส.อ าพันธ์ ธุววิทย ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการเงิน การบัญชี และการ 
    ลงทุน ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
    5. ร้อยโท ทรงพล  แป้นแก้ว นายอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี กรมการปกครอง 
    6. นายพยุง   คุ้มสุพรรณ นายอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กรมการปกครอง 
    7. นายศิริพล   พิพัฒน์รัตนเสรี นายอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการปกครอง 
    8. นายอุทัย  หอมนาน พัฒนาการจังหวัดน่าน กรมการพัฒนาชุมชน  
    9. นายสมศักดิ์ โพธิ์อุ่น ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะ การไฟฟ้านครหลวง 
   10.นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

    ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
    ของมนุษย์ 

    11.นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา  
    กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
    12.นายอุทัย  หมั่นเทียนติพันธ์ รองผู้อ านวยการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
    แห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
    แห่งชาติ 
    13.นางศิริพร  ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
    14.นางสายทิพย์ อานโพธิ์ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านวิชาการ โรงพยาบาลฃ 
    สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
    15.นายนที  มนตริวัต หัวหน้าส านักงานจังหวัดลพบุรี  
    ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    16.นายธนนท์  พรรพีภาส นายอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กรมการปกครอง 
    17.นายเพชร  สุพพัตกุล นายอ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ กรมการปกครอง 
    18.นายสุริยัน  กิจสวัสดิ์ นายอ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธาน ีกรมการปกครอง 
    19.นายสุรชัย  บุณยฤทธิชัยกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมท่ีดิน 
    20.นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
                             ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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    21.นายชยันต์ เมืองสง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่  
    กรมชลประทาน 
    22.นายปิยะ  ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    23.นางพนมวัลย์ วัชชพันธ ์ ผู้อ านวยการส านักการคลัง กรมธนารักษ์  
    กระทรวงการคลัง 
    24.นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครพนม  
    ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    25.นายนพดล  งามเหลือ นายอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กรมการปกครอง 
    26.นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
    กรมการปกครอง 
    27.นายอดุลย์  ชูทอง นายอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง กรมการปกครอง 
    28.นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย  
    กรมโยธาธิการและผังเมือง 
    29.นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ  
    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
    30.นายเกษม  สัจจารักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย  
    กรมทางหลวงชนบท 
    31.นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ฃ 
    ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
    32.น.ส.สุภารัตน ์ เอกวานิช ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย  
    ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    33.นายชัยพร  พัฒนรักษ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง  
    ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

     34. นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล นายอ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการปกครอง 
    35.นายปรีด ี  กุดหอม นายอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กรมการปกครอง 
    36.นายศรีธรรม  ราชแก้ว นายอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมการปกครอง 
    37.นายมงคล  ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว กรมการพัฒนาชุมชน  
    38.นายอุทัย  กันทะวงศ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
    สมุทรปราการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    39.นายธนชาด ยอดสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  

    ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
    มั่นคงของมนุษย์ 

    40. นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้อ านวยการทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์  
    กรมราชทัณฑ์  
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1.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร 
การศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67                    
ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  (Kingdom of Denmark) ราชอาณาจักรนอร์ เวย์  (Kingdom of      
Norway) และราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden) 
แหล่งผู้ให้ทุน   ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน 

   งบประมาณ    คนละ 100,000  บาท 
   ตั้งแต่วันที่  28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559  รวมระยะเวลาดูงาน 7 วัน 

 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
(Kingdom of Norway) และราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden) 
2.1 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ มุมมอง บทเรียนด้านการปกครอง การบริหารจัดการในระดับมหภาค 
และจุลภาค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของไทยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 
2.2 เนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญในเชิงวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark)  
1. สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Small and Medium Enterprise Development  ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน  บรรยายสรุปโดยเอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ 
 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน  ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นสถานทูตไทยที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประมาณ 158 ปี 
โดยจะท าการฉลองอายุครบ 160 ปี ใน ปี พ.ศ.2561 ได้ให้บริการคนไทยประมาณ 15,000 คน ครอบคลุม
คนไทยที่ประเทศไอซ์แลนด์ และลิทัวเนียด้วย และให้บริการด้านกงสุลแก่ชาวต่างชาติที่มาขอวีซ่า มีข้าราชการ 
รวม 5 คน เน้นการด าเนินงานตามนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand)  ประกอบด้วยตัวแทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 12 หน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์  เป็นต้น รวมกลุ่มประเทศนอร์ติคและบอลติค ซึ่งจัด
ประชุมทีมประเทศไทยไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประเทศไอซ์แลนด์  

ด้วยความเป็นประเทศที่มีสังคมยึดถือความเชื่อใจ (trust) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่คนเดนมาร์กยึดถือปฏิบัติ  
ท าให้ระบบการเก็บภาษีมีความเข้มแข็งมาก สามารถน าเงินเข้าสู่ระบบคลังของประเทศเป็นจ านวนมาก คน
เดนมาร์กมีทัศนคติการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องขวนขวายกอบโกย เจ็บป่วยมีคนดูแล มีความมั่นคงใน
ชีวิตสูง มีมุมมองท าเพ่ือสังคมก่อนตน  ประกอบกับ รัฐบาลเดนมาร์ก ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบรัฐสวัสดิการ 
โดยจากพ้ืนฐานลักษณะนิสัยของคนเดนมาร์กที่เป็นคนจริงจัง  ประกอบกับนักการเมืองมีความกล้าตัดสินใจที่
จะปรับเปลี่ยนเรื่องยาก ๆ ท าให้รัฐบาลเดนมาร์กได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนจากประเทศรัฐสวัสดิการที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นด้วยการสร้างภาระภาษีที่มีอัตราสูงมากส าหรับภาคธุรกิจ และสร้างความตระหนักในความยั่งยืน
ทางการคลัง จึงได้ลดภาระผูกพันระบบเงินบ านาญที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าด้วยการปฏิรูประบบบ านาญ 
โดยน าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินที่ได้รับการสมทบเข้ามาแทนที่  
สวัสดิการสังคมจากที่รัฐเป็นผู้วางแผนเอง ก าหนดรูปแบบเอง และให้บริการเองมาเป็นเพียงผู้จ่ายเงินอุดหนุน 
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ให้ประชาชนไปเลือกใช้บริการได้ตามที่ต้องการจากผู้บริการ ท าให้เกิดกระบวนการแข่งขันของผู้ให้บริการ
กันเอง เนื่องจากเงินอุดหนุนที่จ ากัด การใช้จ่ายจึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากกว่าเดิม เกิดการ
แข่งขันของผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างชัดเจน  

การใช้ระบบคูปองโรงเรียนที่ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรไปเรียนในโรงเรียนรัฐหรือเอกชนที่ไหนก็ได้ 
โดยใช้คูปองที่ได้รับจากรัฐบาลจ่ายเป็นค่าเทอมมีสภาพเสมือนเงินสด และส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของเด็ก
นักเรียนโดยรวมดีข้ึนมากมีคะแนนสอบมาตรฐานสูงเป็นระดับต้น ๆ ของโลก  

แนวคิดแบบ choice and competition เป็นการน ากลไกตลาดเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ 
ส่งผลให้ผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการตลอดเวลา การ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจึงเป็นการแข่งขันที่อยู่กับการตัดสินใจในการบริโภคของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
ในการเลือกใช้บริการ  

รัฐบาลเดนมาร์กให้ความส าคัญกับการท าธุรกิจเฉพาะทาง (niche market) และส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถได้ใช้
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ สนับสนุนทุกขั้นตอนของการท าธุรกิจในลักษณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  กรุงโคเปนเฮเกนเป็นเมืองศูนย์กลางร้านอาหาร fusion ชั้นน าของโลก มีร้านมิเชลินถึง 
15 ร้าน  อาหารไทยเป็นที่ต้องการของคนเดนมาร์กอย่างมาก ร้านอาหารไทยที่เปิดจึงไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการบริโภคของคนเดนมาร์ก การท าธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศเดนมาร์กยังเป็นที่ต้องการอย่าง
มาก ร้านอาหารไทยจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมาลงทุน  

แม้เดนมาร์กเป็นตลาดขนาดเล็กส าหรับไทย แต่เป็นตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อม
การท างานที่มีความเป็นสากลสูง ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีสะอาด
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการของไทยยังได้เป็นผู้ผลิตกระเบื้องที่มีแบรนด์ดังในเดนมาร์ก รวมทั้งรองเท้า   
เอคโค เครื่องประดับแบรนด์แพนดอรา  ซึ่งเป็นทอปโฟร์ของโลก  นอกจากนี้ นักธุรกิจไทย ได้เข้ามาซื้อกิจการ
ร้าน อีลุ่ม ร้านดังในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินของเดนมาร์ก   

วัฒนธรรมที่ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ได้ส่งผลให้สังคมมีระดับความไว้วางใจสูง ทั้งต่อ
รัฐบาล และระหว่างคนในสังคมด้วยกันเอง ท าให้เกิดคุณูปการอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้ต้นทุน
การท าธุรกิจต่ า ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงที่เกิดขึ้นระหว่างทาง และส่งผลให้ระบบราชการรักษาคนเก่งให้ท างานใน
ระบบราชการได้ แม้จะมีเงินเดือนที่ต่ ากว่าภาคเอกชนแต่เป็นการท างานเพ่ือสังคมและมีเกียรติ รวมทั้งได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชน  
2. บทเรียนรู้จากการศึกษาดูงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย 
 2.1 ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทั้งในระดับบุคคล องค์กร และรัฐบาล เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน  ในระดับบุคคลเมื่อมีความซื่อสัตย์ต่อ
บุคคลอ่ืน ก็จะได้รับความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในระดับองค์กร มีความซื่อสัตย์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์ จะได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้า บริการ และเป็นที่
ยอมรับท าให้กิจการเจริญก้าวหน้า และสร้างรายได้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ในระดับรัฐบาล มีความจริงใจและ
โปร่งใสในการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง การมีระบบตรวจสอบพฤติกรรม
นักการเมืองอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินนโยบายต่าง ๆ ที่
รัฐบาลผลักดันลงมาสู่ประชาชนจะท าให้เกิดการยอมรับ และพร้อมปฏิบัติตามด้วยความสุข ท าให้ประเทศ
สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็ว ก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน   
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 2.2 ความตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองของรัฐที่เข้มแข็งด้วยการน าส่งเงินภาษี
กลับสู่คลังประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาประเทศส่งผลให้เกิดรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง คุณภาพชีวิต ของคนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความรักสามัคคีสูง 
เห็นประโยชน์ส่วนรวมส าคัญ ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทรัพยากรอย่างทั่วถึง เช่น การเข้าถึง
การศึกษา การเข้าถึงการรักษาพยาบาล เป็นต้น  
 2.3  วัฒนธรรมการเมืองที่อยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบนหลักประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง ยอมรับความคิดเห็นที่ต่าง ให้ความส าคัญกับเสียงส่วนน้อย ให้ได้ข้อสรุปที่เกิดจากการยอมรับ
ของทุกฝ่ายเพ่ือหาทางออกร่วมกัน โดยมองถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ท าให้ลดความแตกแยกใน
สังคม  
 2.4 การส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทาง และเส้นทางการเดินทางด้วยรถจักรยาน ท าให้ลด
มลภาวะทางอากาศ ทางเสียง และฝุ่น สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน  
ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden) 
1. สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Innovation for sustainable growth ที่  Vinnova ราชอาณาจักรสวีเดน 

วินโนวา  เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดนท างานภายใต้กระทรวงองค์กรและนวัตกรรม ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานแห่งชาติในการติดต่อส าหรับการท างานร่วมกับสหภาพยุโรปในการท าโครงการวิจัยและพัฒนา และ
เป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมของสวีเดน  ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคมปี 2544 มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน จ านวน 200 คน และท าหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัท , มหาวิทยาลัย, สถาบันการ
วิจัยและภาครัฐ โดยการสนับสนุนให้สร้างงานวิจัยและน าผลงานวิจัยมาใช้ในการท างานมากขึ้น การลงทุนใน
งานวิจัยระยะยาวและนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยการจัดหา
เงินทุนความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาระบบนวัตกรรม  นอกจากนี้มุ่งเน้น
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างการวิจัย สถาบันการศึกษาและการเมือง บริษัท / หน่วยงานภาครัฐในระบบ
นวัตกรรมสวีเดนและยังมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานหลักในการท าวิจัยและพัฒนา 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ กระทรวง
สิงแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรม การจ้างงาน และการสื่อสาร  

วินโนวา ได้ก าหนดกฎเหล็ก (Vinnova’s role) 3 ข้อ ในการก าหนดกลยุทธ์  คือ 
1) ระเบียบที่ออกมาจะต้องสนับสนุนให้นวัตกรรมขายได้  สร้างนวัตกรรมให้ขายได้โดยเชื่อมโยงหลาย

ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการ อุตสาหกรรม และหน่วยราชการ เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ด้าน OTOP  การสื่อสาร ICT การคมนาคม และการผลิตอุตสาหกรรม 

2) ท าการตลาดให้ภาคเอกชนเกิดใหม ่สามารถตั้งตัวและเติบโตได้ 
3)  ส่งเสริมบริษัทในการท าวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ 
วินโนว่าจึงเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนจะมีหน่วยงานให้บริษัทใหม่ตั้งตัวได้และเติบโต

และสามารถสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยโดยส่งต่อให้ภาคธุรกิจน าผลงานวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และยังท าหน้าที่สร้างตลาดใหม่ เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง เพ่ือให้น าไปขายได้ 
 การขับเคลื่อนของ วินโนวา บนหลักของเศรษฐกิจบนฐานความรู้ เชื่อมโยง 3 กลุ่มในการเป็นหุ้นส่วน 
2 ภาค จาก PPP, Public Private Partnership ไปสู่ PPUP, Public Private University Partnership โดย 
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การให้ความส าคัญที่ครบวงจร ของความร่วมมือ 3 ส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการสร้าง
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หรือเรียกว่า Triple Helix   
2. บทเรียนรู้จากการศึกษาดูงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย 
 2.1 การน าผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นแนวทางที่ท าให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน ประเทศไทยควรมีองค์กรที่ขับเคลื่อนทั้งในการส่งเสริมให้เกิด
งานวิจัยและการน างานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  
 2.2 การสร้างนวัตกรรมมีจุดหมายที่ชัดเจน ว่าสามารถให้อะไร ใคร อย่างไร ที่ไหน และต่อยอดไป
ยังให้กับใครใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่ โดยดูจากประสบการณ์ใหม่ที่ลูกค้าได้เจอ ซึ่งเป็นการสร้างข้ามวิชาชีพ 
ข้ามองค์กร  
 2.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ท าให้ทิศทางที่ชัดเจน และความร่วมมือ 3 ฝ่าย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่น าไปสู่การสร้างงานที่มีคุณค่า สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน  
 2.4 การท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงจะท าให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนที่ขับเคลื่อนการสร้าง
นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศ  
 2.5 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่ดียิ่งขึ้น   
 
 


