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คือสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนนำพาองคกรใหพรอมกาว
สูยุคของการเปลี่ยนแปลง ไววา
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วิวัฒนาการของมนุษยสะทอนวา
นวัตกรรม เปนองคประกอบสำคัญ

ของการอยูรอดของมนุษยชาติ

มนุษยมีความสามารถในการคิดเชิงระบบและถอดรหัสกลไก
การทำงานของส่ิงแวดลอมตางๆ จนสามารถประดิษฐอุปกรณ
ท่ีไมเพียงเพ่ือการหาอาหารปะทังใหชีวิตอยูรอดเทาน้ัน แตยัง
ชวยเพิ ่มคุณภาพชีวิต ผลิตภาพและความผาสุกทั ้งของ
สวนบุคคลและของสังคมโลกโดยรวม จนเกิดเปนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
การคมนาคม อุตสาหกรรมการสื ่อสาร  แสดงใหเห็นถึง
วิวัฒนาการดานความสามารถของมนุษยที่พัฒนา ควบคูกับ
วิวัฒนาการของการเกิดสิ่งใหมๆ บนโลกในนี้อยางตอเนื่อง
ซึ่งก็คือ นวัตกรรม

เห็นไดจากจำนวนของการจดสิทธิบัตรทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
ซ่ึงสะทอนคุณภาพระบบการศึกษาของโลก และสอดคลองกับ
GDP โลกท่ีเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน น่ันหมายถึงวา “โจทย”
ของการคิดคนสิ่งใหมๆ คงหนีไมพนเพื่อตอบสนองความ
ตองการทางธุรกิจ ดังนั ้นเมื ่อ “ขอมูล” และ “ความเร็ว”
กลายเปนองคประกอบสำคัญของความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจ จึงเปนที่มาของวิวัฒนาการ “เทคโนโลยีดิจิทัล”
เชน Blockchain, AI และ Quantum Computing เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพการประมวลและแปรผลขอมูลจำนวน
มหาศาลไดอยางแมนยำ และทันตอสถานการณทางธุรกิจ
เพ่ือจำลองภาพแนวโนมของตลาดในอนาคต ซ่ึงเปนสารสนเทศ
สำคัญสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในดานการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑและบริการ ใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความ
ตองการของลูกคากลุมเปาหมาย

วิวัฒนาการดานความสามารถของมนุษยที่พัฒนา
ควบคูกับวิวัฒนาการของการเกิดสิ่งใหมๆ
ซึ่งก็คือ นวัตกรรม

“ขอมูล” และ “ความเร็ว”
กลายเปนองคประกอบสำคัญ

ของความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
จึงเปนที่มาของวิวัฒนาการ “เทคโนโลยีดิจิทัล”



Mr.Moses Ma กลาววา จำนวนเม็ดเงินในการลงทุนหรือขนาดของธุรกิจไมใชปจจัยสำคัญที่สุดของการ
ขับเคล่ือนนวัตกรรมในองคกรใหสำเร็จ เพราะไมวาองคกรเล็กหรือใหญก็สามารถสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมได
ทวา “การส่ือสารเพ่ือทำความเขาใจอยางลึกซ้ึงกับบุคลากรทุกคนวาทำไมนวัตกรรมจึงจำเปนตอองคกร”
และ “การออกแบบกระบวนการดานการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมอยางเปนระบบ” สองประการนี้
ตางหาก คือ การบานท่ีทีมผูนำองคกรและทีมนักบริหารการเปล่ียนแปลงตองขบคิดอยางหนัก เสมือนกุญแจ
ดอกสำคัญของการนำองคกรสูวัฒนธรรมนวัตกรรมไดอยางยั่งยืน 

กุญแจการขับเคล�อนนวัตกรรม
ในองคกรอยางยั่งยืน

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำความเขาใจอยางลึกซึ้งกับบุคลากรทุกคน
วาทำไมนวัตกรรมจึงจำเปนตอองคกร

เปนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสำคัญของการบริหารการเปล่ียนแปลง
ในองคกร (Change Management) ท่ีสามารถออกแบบ
ใหเหมาะสมกับบริบทขององคกร และตองดำเนินการ
อยางตอเนื่องเปนระบบ ไมใชการสื่อสารทางเดียวหรือ
การสื ่อสารครั ้งเดียวแลวจบ แตการสื ่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพจากผูนำองคกร ยังสะทอนวาผูนำใสใจในเร่ือง
ท่ีพนักงานกำลังสนใจหรือกำลังกังวลใจอยู จึงถือเปนการ
สรางความเขาใจอยางลึกซ้ึงท่ีถูกตอง (Comprehensive)
ใหกับพนักงานทุกคน จนเกิดเปนความเชื่อ (Believe)
ในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงจะกลายเปนแรงขับ (Energy) จาก
ขางใน และเปนพลังสำคัญ (Power) ของทุกคนในองคกร
เมื่อผูนำสามารถหลอมรวมใจของบุคลากรทุกคนใหเปน
หนึ่งทีมเดียวกันแลว ทีมก็พรอมจะแสดงพลังของตนเอง
เพื่อมุงสูเปาหมายรวมกันอยางยั่งยืน

การออกแบบกระบวนการ
ดานการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม

อยางเปนระบบ

การทำความเขาใจแรงจูงใจ (Motivators) สวนบุคคลของ
บุคลากรทุกคนในองคกร แลวนำขอมูลเหลาน้ันมาสนับสนุน
การออกแบบกระบวนการการสรางวัฒนธรรม จะสามารถ
สรางพลังของพนักงานใหอยากมีสวนรวมกับองคกรในระดับ
ท่ีเรียกวาความผูกพัน (Deep Engagement) ท่ีไมใชเพียง
ทำตามท่ีผูนำบอกเทาน้ัน แตพนักงานเต็มใจชวยเหลือองคกร
ชวยคิดและมีสวนรวม พรอมท่ีจะลองผิด เรียนถูกและเติบโต
ไปพรอมกับองคกร
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ศัตรูของการเกิดนวัตกรรม คือ
การไมยอมออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง

(Comfort zone)
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การขับเคล�อนนวัตกรรมในองคกรอยางยั่งยืนไมใชสูตรสำเร็จ
แตเปนศาสตรและศิลปที่แตละองคกรจะตองอาศัยความมุงมั่นตั้งใจจริงจากทีมผูนำ
และทีมนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร อีกทั้งเปนการผสมผสานเคร�องมือ

และเทคนิคตางๆ เพ�อประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
และสอดคลองกับทิศทางขององคกร

การเสริมสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
เพ�อนำองคกรฝาดานยุคการเปลี่ยนแปลง

ตองทำอยางไร

องคกรตองเขาใจปญหา
ความตองการและความคาดหวัง

ของลูกคาอยางลึกซึ้ง
ดวยการใช เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาชวย
ประมวลผลที่มุ งเนนความรวดเร็วและ
วิเคราะหไดตรงใจกลุมเปาหมาย เพื่อ
ใหองคกรสามารถกำหนดโมเดลธุรกิจ
(Business model) และกลยุทธเชิงรุก
ที่มุงเนนทำแตเรื่องสำคัญๆ และทำกอน
คนอื่น เพื่อใหไดผลลัพธที่คุมคา

พัฒนาระบบงาน
และกระบวนการหลักขององคกร

ใหสามารถตอบสนองกลยุทธองคกรดวย
การเรียนรู และปรับใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีใหมๆ  ใหรวดเร็ว ควบรวมจุดแข็ง
ของเทคโนโลยีตางๆ (Cocktail approach)
มาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
เชิงระบบ เพ่ือสรางมาตรฐานใหมของการ
ปฏิบัติงานรวมกันที่สอดคลองกับทิศทาง
ในอนาคตขององคกร

องคกรตองลงทุน
กับบุคลากร

เพ่ือสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมตองระเบิด
จากขางใน สนับสนุนพฤติกรรมกลาคิด
กลาลองของคนในองคกร ผานการสราง
ความเชื่อรวมกัน (Shared value) เพื่อ
ปลุกพลังงานสรางสรรค (Energy) และ
เปนขุนพลนักพัฒนานวัตกรรม (Power)



สามารถรับชมวิดีโอการบรรยายยอนหลังไดที่
https://www.ftpi.or.th/25th/speakers

ที่มา : งานสัมมนา ครบรอบ 25 ป สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2563
ณ หอง Grand Hall ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค


