
     “สิงคโปร” เปนหนึ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ที่โดดเดนในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศดวยการเพิ่ม

ผลิตภาพ หรือ Productivity ซ่ึงนำพาใหสิงคโปรยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยไดวางแนวคิดไววา Productivity ถือเปนปจจัยสำคัญ

เพื่อความกาวหนาแหงอนาคต ทำใหสิงคโปรมุงมั่นที่จะ

ปรับโฉมรูปแบบเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมมากยิ ่งขึ ้น 

ตลอดจนเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการทำงานดวยการ

เสริมสรางทักษะของบุคลากร

     รัฐบาลสิงคโปรไดผลักดันเรื่องการเพิ่มผลิตภาพอยางเต็มรูปแบบ
ดวยการสรางเสนทางสูความเปนเลิศทางธุรกิจ (Roadmap of the 
Business Excellence) เพ่ือใหองคกรรูจุดแข็งและขอบเขตในการปรับปรุง
งาน นำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององคกรตางๆ
เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความย่ังยืน รวมท้ังความสมดุลในดานสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม (Triple Bottom Line)

Unlocking business potential
Innovation Excellence Frameworkthrough

ไขความลับสูความเปนเลิศ
ดานนวัตกรรมจากสิงคโปร
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     สำหรับหนึ่งในวิทยากรคนสำคัญจากประเทศสิงคโปรที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติไดมี

โอกาสเรียนรูแนวทางการเพิ่มผลิตภาพอยางเปนรูปธรรมและเห็นผลลัพธแหงความสำเร็จคือ มร.ลิม

บูน วัตต หรือ Mr. Lim Boon Whatt ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญการประเมินองคกรตามกรอบความเปน

เลิศทางธุรกิจ (Lead Business Excellence Assessor) ของหนวยงาน Standards  Productivity 

and Innovation for Growth หรือ SPRING Singapore โดยไดตรวจประเมินองคกรเพ่ือมอบรางวัล

ความเปนเลิศทางธุรกิจใหแกองคกร ทั้งในภาคอุตสาหกรรม การผลิตสาธารณสุขและการบริการ

ตลอดจนภาคการศึกษามาอยางยาวนาน และยังไดรวมพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารจัดการ 

Supply Chain ตลอดจนพัฒนาความเปนเลิศทางธุรกิจของบริษัท Philips ประเทศสิงคโปร จนทำให

ไดรับรางวัลความเปนเลิศทางดานนวัตกรรมแหงประเทศสิงคโปร หรือ Singapore Innovation

Excellence Award

การจัดการเพื ่อนวัตกรรม (Managing for 
Innovation) รวมทั้งในหมวดกลยุทธ ยังได
มีการระบุถึงนวัตกรรม (Innovation) โดย
พิจารณาวากระบวนการจัดทำกลยุทธของ
องคกรจะชวยกระตุนและทำใหเกิด นวัตกรรม
ไดอยางไร

      สำหรับในเมืองไทยบานเรานั้น ถาทาน
คุ นเคยกับรางวัลคุณภาพแหงชาติ หรือ 
Thailand Quality Award (TQA) อยูแลว
เรื่อง Innovation Excellence Framework
นี้จึงถือวาไมใชเรื ่องใหมเลย เนื ่องจากหนึ่ง
ในคานิยมและแนวคิดหลักของเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติไดใหความสำคัญในเรื ่อง
 

     รางวัล Singapore Innovation Excellence Award ถือเปนหนึ่ง
ใน The Business Excellence (BE) Framework ที่องคกรตางๆ ใน
ประเทศสิงคโปรตางสมัครขอรับรางวัลกันอยางแพรหลาย เรียกไดวา
เปนกลุมรางวัลประเภท Niche ที่ใหแกองคกรที่มีการบริหารจัดการ
โดดเดนในดาน  Innovation สวนเปาหมายสูงสุดของ BE Framework
ดังกลาวอยูที่รางวัล Singapore Quality Awards นั่นเอง
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     หันกลับมาพิจารณาถึง Innovation Excellence Framework ท่ี มร.ลิม บูน วัตต ใหความสำคัญ
ประกอบดวยปจจัยตางๆ ทั้ง 6 เรื่องซึ่งจะชวยขับเคลื่อนองคกรไปสูผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ ไดแก

     เราจึงจะเห็นไดวาการดำเนินธุรกิจตามแนวทางกรอบการบริหารจัดการเพื�อความเปนเลิศ

ดานนวัตกรรม (Innovation Excellence Framework) เปนพื้นฐานของการปรับปรุง

องคกรอยางตอเนื�องและชวยสรางการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด ทุกคนในองคกรเกิด

ความตระหนักและรวมมือกันเพื�อใหสามารถพัฒนาองคกรใหมีความเปนเลิศทางธุรกิจ และ

เมื�อปลายทางขององคกรทั้งหลายคือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัด

การเพื�อตอบโจทยคำวา ความยั่งยืน เราจึงจะตองหลอเลี้ยงใหเกิดการสรางนวัตกรรม

ขึ้นภายในองคกร

Leadership

     มร.ลิม บูน วัตต เนนความสำคัญของปจจัยดาน Leadership โดยใหคำนึงถึงบุคลากร
ทุกระดับในการสรางนวัตกรรมสูความเปนเลิศใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืนในองคกร และให
พิจารณาที่บทบาทมากกวาตำแหนง ซึ่งไมใชวาตำแหนงหัวหนางานถึงจะเปนผูนำใน
เรื่องนี้ไดเทานั้น และ Leadership ยังเปนปจจัยที่สรางทิศทางขององคกร รวมทั้งชวย
ขับเคลื่อนกระบวนการทางความคิดหรือ Mindset ของความเปนเลิศอีกดวย

Customers

     ปจจัยตอมาอยางลูกคา หรือ Customers คือการพิจารณาลูกคาเปนศูนยกลางและ
ใหความสำคัญกับความตองการของลูกคาเพ่ือจะไดสรางคุณคาใหเกิดข้ึนไดอยางตรงจุด

Strategy, People, Process

     สวนในเร่ืองกลยุทธ หรือ Strategy จำเปนตองคิดจากความเขาใจในเร่ืองความตอง
การของผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ Stakeholder  ซ่ึงสามารถตอยอดไปสูการพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการ เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีตองการในท่ีสุด 

Knowledge

     ปจจัยสุดทายอยาง ความรู หรือ Knowledge จะชวยสนับสนุนในเร่ืองการตัดสินใจ
เร่ืองตาง ๆ ในองคกร ตลอดจนเปนส่ิงท่ีชวยขับเคล่ือนองคกรใหเกิดการพัฒนา
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บทความดังกลาวมาจากงานสัมมนา Design Thinking and Innovation Excellence Framework: A Road to Organizational Success

และอางอิงจาก: spring.gov.sg / mom.gov.sg / bangkokbiznews

     มร.ลิม บูน วัตต ไดใหคำแนะนำถึงแนวทางในการสรางนวัตกรรมที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 
Innovation โดยช้ีใหเห็นถึงคำสำคัญอยาง Holistic Model หรือโมเดลแบบองครวม ซ่ึงจะทำให
การสรางนวัตกรรมเปนไปอยางย่ังยืน ในท่ีน้ี โมเดลแบบองครวม  คือการท่ีทุกภาคสวนจะตองเช่ือมโยง
เขาหากันและสนับสนุนซ่ึงกันและกันดวย

  ลำดับตอมาคือวิสัยทัศนในการสรางนวัตกรรมควรมาจาก Senior Leaders เพ่ือใหสามารถ
เขาใจความเช่ือมโยงระหวางการทำกลยุทธและการลงมือทำในระดับปฏิบัติการ

 สวนส่ิงท่ีตองพึงระวังในการสรางนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืนน้ัน มร.ลิม บูน วัตต กลาวถึงเร่ือง
วัฒนธรรมภายในองคกร และกระบวนการทางความคิด หรือ Mindset ของบุคลากรในองคกรวาอาจ
จะกลายเปนส่ิงท่ีขัดขวางการสรางความคิดในเชิงนวัตกรรมและสรางสรรคได จึงควรสรางนวัตกรรม
ในรูปแบบหนุนนำบุคลากร ใหมีจิตวิญญาณของการเปนนักบริหารและสรางนวัตกรรม

     ทวา Innovation Excellence Framework อาจไมใชคำตอบสุดทาย
ขององคกรตาง ๆ ที่จะตอบโจทยแคการสรางนวัตกรรมภายในองคกร 
แตนำไปสูอีกหน่ึงคำถามวา องคกรจะตองดำเนินการอยางไรใหนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นมาแลวนั้นมีความยั่งยืน
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https://www.spring.gov.sg/building-trust/business-excellence/pages/business-excellence-overview.aspx
http://www.mom.gov.sg/newsroom/speeches/2017/1124-speech-by-minister-lim-swee-say-at-the-singapore-productivity-awards-gala-dinner-2017
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642704

