Transforming Productivity
for Tomorrow Success

How Innovation Leads Organization
to Achieve Transformational
Breakthroughs

Moses Ma
ในยุคที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบจากปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งในและนอก
ประเทศ ธุรกิจจำเปนตองปรับตัวไดอยางเทาทัน
สามารถพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสและสรางความได
เปรียบทางธุรกิจเพื่อรักษาความสามารถในการ
แขงขัน โดยปจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผูประกอบการตองอาศัย
กลไกการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพื่อใหองคกร
สามารถสนองความตองการและความคาดหวัง
ของลูกคาไดอยางทันทวงที

Managing Partner,FutureLab Consulting
ที่ปรึกษาดานกลยุทธ
และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
บรรยายพิ เ ศษในงานสั ม มนา ครบรอบ 25 ป
สถาบั นเพิ ่ ม ผลผลิ ตแห ง ชาติ International
Forum on Transforming Productivity
for Tomorrow Success ไดกลาวถึง นวัตกรรม
คือสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนนำพาองคกรใหพรอมกาว
สูยุคของการเปลี่ยนแปลง ไววา

วิวัฒนาการของมนุษยสะทอนวา
นวัตกรรมเปนองคประกอบสำคัญ
ของการอยูรอดของมนุษยชาติ
มนุษยมคี วามสามารถในการคิดเชิงระบบและถอดรหัสกลไก
การทำงานของสิง่ แวดลอมตางๆ จนสามารถประดิษฐอปุ กรณ
ทีไ่ มเพียงเพือ่ การหาอาหารปะทังใหชวี ติ อยูร อดเทานัน้ แตยงั
ช ว ยเพิ ่ ม คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ผลิ ต ภาพและความผาสุ ก ทั ้ ง ของ
สวนบุคคลและของสังคมโลกโดยรวม จนเกิดเปนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
การคมนาคม อุตสาหกรรมการสื่อสาร แสดงใหเห็นถึง
วิวัฒนาการดานความสามารถของมนุษยที่พัฒนา ควบคูกับ
วิวัฒนาการของการเกิดสิ่งใหมๆ บนโลกในนี้อยางตอเนื่อง
ซึ่งก็คือ นวัตกรรม

“ขอมูล” และ“ความเร็ว”
กลายเปนองคประกอบสำคัญ
ของความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
จึงเปนที่มาของวิวัฒนาการ “เทคโนโลยีดิจิทัล”

วิวัฒนาการดานความสามารถของมนุษยที่พัฒนา
ควบคูกับวิวัฒนาการของการเกิดสิ่งใหมๆ
ซึ่งก็คือ นวัตกรรม

เห็นไดจากจำนวนของการจดสิทธิบัตรทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
ซึง่ สะทอนคุณภาพระบบการศึกษาของโลก และสอดคลองกับ
GDP โลกทีเ่ ติบโตไปในทิศทางเดียวกัน นัน่ หมายถึงวา “โจทย”
ของการคิดคนสิ่งใหมๆ คงหนีไมพนเพื่อตอบสนองความ
ตองการทางธุรกิจ ดังนั้นเมื่อ “ขอมูล” และ “ความเร็ว”
กลายเปนองคประกอบสำคัญของความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจ จึงเปนที่มาของวิวัฒนาการ “เทคโนโลยีดิจิทัล”
เชน Blockchain, AI และ Quantum Computing เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพการประมวลและแปรผลขอมูลจำนวน
มหาศาลไดอยางแมนยำ และทันตอสถานการณทางธุรกิจ
เพือ่ จำลองภาพแนวโนมของตลาดในอนาคต ซึง่ เปนสารสนเทศ
สำคัญสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในดานการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑและบริการ ใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความ
ตองการของลูกคากลุมเปาหมาย

2

กุญแจการขับเคล�อนนวัตกรรม
ในองคกรอยางยั่งยืน
Mr.Moses Ma กลาววา จำนวนเม็ดเงินในการลงทุนหรือขนาดของธุรกิจไมใชปจจัยสำคัญที่สุดของการ
ขับเคลือ่ นนวัตกรรมในองคกรใหสำเร็จ เพราะไมวา องคกรเล็กหรือใหญกส็ ามารถสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมได
ทวา “การสือ่ สารเพือ่ ทำความเขาใจอยางลึกซึง้ กับบุคลากรทุกคนวาทำไมนวัตกรรมจึงจำเปนตอองคกร”
และ “การออกแบบกระบวนการดานการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมอยางเปนระบบ” สองประการนี้
ตางหาก คือ การบานทีท่ มี ผูน ำองคกรและทีมนักบริหารการเปลีย่ นแปลงตองขบคิดอยางหนัก เสมือนกุญแจ
ดอกสำคัญของการนำองคกรสูวัฒนธรรมนวัตกรรมไดอยางยั่งยืน

เปนเครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ ำคัญของการบริหารการเปลีย่ นแปลง

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ในองคกร (Change Management) ทีส่ ามารถออกแบบ
เพื่อทำความเขาใจอยางลึกซึ้งกับบุคลากรทุกคน ใหเหมาะสมกับบริบทขององคกร และตองดำเนินการ
วาทำไมนวัตกรรมจึงจำเปนตอองคกร
อยางตอเนื่องเปนระบบ ไมใชการสื่อสารทางเดียวหรือ

การสื ่ อ สารครั ้ ง เดี ย วแล ว จบ แต ก ารสื ่ อ สารอย า งมี
ประสิทธิภาพจากผูน ำองคกร ยังสะทอนวาผูน ำใสใจในเรือ่ ง
ทีพ่ นักงานกำลังสนใจหรือกำลังกังวลใจอยู จึงถือเปนการ
สรางความเขาใจอยางลึกซึง้ ทีถ่ กู ตอง (Comprehensive)
ใหกับพนักงานทุกคน จนเกิดเปนความเชื่อ (Believe)
ในทิศทางเดียวกัน ซึง่ จะกลายเปนแรงขับ (Energy) จาก
ขางใน และเปนพลังสำคัญ (Power) ของทุกคนในองคกร
เมื่อผูนำสามารถหลอมรวมใจของบุคลากรทุกคนใหเปน
หนึ่งทีมเดียวกันแลว ทีมก็พรอมจะแสดงพลังของตนเอง
เพื่อมุงสูเปาหมายรวมกันอยางยั่งยืน

การออกแบบกระบวนการ
ดานการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
อยางเปนระบบ

การทำความเขาใจแรงจูงใจ (Motivators) สวนบุคคลของ
บุคลากรทุกคนในองคกร แลวนำขอมูลเหลานัน้ มาสนับสนุน
การออกแบบกระบวนการการสรางวัฒนธรรม จะสามารถ
สรางพลังของพนักงานใหอยากมีสว นรวมกับองคกรในระดับ
ทีเ่ รียกวาความผูกพัน (Deep Engagement) ทีไ่ มใชเพียง
ทำตามทีผ่ นู ำบอกเทานัน้ แตพนักงานเต็มใจชวยเหลือองคกร
ชวยคิดและมีสว นรวม พรอมทีจ่ ะลองผิด เรียนถูกและเติบโต
ไปพรอมกับองคกร
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การขับเคล�อนนวัตกรรมในองคกรอยางยั่งยืนไมใชสูตรสำเร็จ
แตเปนศาสตรและศิลปที่แตละองคกรจะตอง อาศัยความมุงมั่นตั้งใจจริงจากทีมผูนำ
และทีมนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร อีกทั้งเปนการผสมผสานเคร�องมือ
และเทคนิคตางๆ เพ�อประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
และสอดคลองกับทิศทางขององคกร

การเสริมสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม
เพ�อนำองคกรฝาดานยุคการเปลี่ยนแปลง
ตองทำอยางไร
องคกรตองเขาใจปญหา
พัฒนาระบบงาน
ความตองการและความคาดหวัง และกระบวนการหลักขององคกร
ของลูกคาอยางลึกซึ้ง
ด ว ยการใช เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มาช ว ย
ประมวลผลที่มุงเนนความรวดเร็วและ
วิเคราะหไดตรงใจกลุมเปาหมาย เพื่อ
ใหองคกรสามารถกำหนดโมเดลธุรกิจ
(Business model) และกลยุทธเชิงรุก
ที่มุงเนนทำแตเรื่องสำคัญๆ และทำกอน
คนอื่น เพื่อใหไดผลลัพธที่คุมคา

ใหสามารถตอบสนองกลยุทธองคกรดวย
การเรี ย นรู  แ ละปรั บ ใช ป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยีใหมๆ ใหรวดเร็ว ควบรวมจุดแข็ง
ของเทคโนโลยีตา งๆ (Cocktail approach)
มาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
เชิงระบบ เพือ่ สรางมาตรฐานใหมของการ
ปฏิบัติงานรวมกันที่สอดคลองกับทิศทาง
ในอนาคตขององคกร

องคกรตองลงทุน
กับบุคลากร
เพือ่ สรางวัฒนธรรมนวัตกรรมตองระเบิด
จากขางใน สนับสนุนพฤติกรรมกลาคิด
กลาลองของคนในองคกร ผานการสราง
ความเชื่อรวมกัน (Shared value) เพื่อ
ปลุกพลังงานสรางสรรค (Energy) และ
เปนขุนพลนักพัฒนานวัตกรรม (Power)

ศัตรูของการเกิดนวัตกรรม คือ
การไมยอมออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง
(Comfort zone)
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