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ค าน า 

      การเรียบเรียงเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานวตักรรมการจดัการ  (Innovation 
Management) รหัสวิชา AM 212 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูศึ้กษามีความรู้ ความเขา้ใจในความหมายของ
นวตักรรม การใชน้วตักรรมเพื่อการจดัการ แนวคิดและทฤษฎีการจดัการ การสร้างองคก์รแห่งนวตักรรม 
ทั้งน้ี เพื่อเป็นพื้นฐานในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน หรือการน าไปประยกุตใ์ชต่้อตนเองหรือองคก์ร 

       ผูเ้รียบเรียงไดมี้โอกาสสอนวิชาน้ีในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปการจดัการ 
สถาบนัรัชตภ์าคย ์ และเพื่อให้นกัศึกษาไดมี้เอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชาน้ี ผูเ้รียบเรียงจึงได้
รวบรวม คน้ควา้ เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการจดัการจากต าราและเวบ็ไซต ์มาเรียบเรียงเป็น
เอกสารประกอบการสอน เพื่อเป็นทางเลือกใหแ้ก่นกัศึกษาและผูส้นใจไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ และหากท่าน
ใดมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีจะน ามาปรับปรุงเอกสารฉบบัน้ีให้ดียิ่งข้ึนต่อไป ผูเ้รียบเรียงยินดีนอ้มรับและ
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้นมา ณ โอกาสน้ีดว้ย  
  
 
 

จีรพรรณ์  จนัทร์วเิชียร 
   21  สิงหาคม  2559 
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การจดัการนวตักรรม 
(Innovation  Management) 

(AM 212) 
 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี1-4 
2.  ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน 
3.  เขา้รับการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษในวนัเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด (ถา้มี) 
4.  ฟังซีดีเสียงประจ าชุดวชิา (ถา้มี) 
5.  ชมดีวดีีประกอบชุดวชิา (ถา้มี) 
6.  ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
 

ส่ือการสอน 
1.   เอกสารการสอน 
2.   แบบฝึกปฏิบติั 
3.   คู่มือการสอนเสริมแบบเขม้พิเศษ (ถา้มี) 
3.   ซีดีเสียงประจ าชุดวชิา (ถา้มี) 
4.   ดีวดีีประกอบชุดวชิา (ถา้มี) 
 

การประเมนิผล 
1.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
2.  ประเมินผลจากกิจกรรมกลุ่ม ประจ าชุดวชิา 
3.  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 

 
 

บทที ่1 ความหมายของนวตักรรม 
 โปรดอ่านวตัถุประสงคข์องบทท่ี 1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาบทท่ี 1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคญัของนวตักรรมได ้
 2. ระบุและอธิบาย ลกัษณะ ประเภท ของนวตักรรมได ้
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บทที ่1                                             
ความหมายของนวตักรรม 

(Innovation Technology) 
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 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ความหมายของค าวา่นวตักรรมจะมีทั้งส่วนท่ีคลา้ยกนั
และแตกต่างกนัทั้งน้ีเน่ืองจากผูใ้หค้  านิยามของค าๆน้ีมาจากพื้นฐานความรู้และวิชาชีพท่ีแตกต่างกนัซ่ึงหาก
จดัแบ่งกลุ่มของค านิยามของนวตักรรมจะไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
 กลุ่มแรกนวัตกรรม หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีพฒันาข้ึนใหม่ท่ียงัไม่เคยมีหรือปรากฏข้ึนมาก่อนเลยเช่น
จกัรยานท่ี PierreLallemente ประดิษฐข้ึ์นใน ค.ศ.1886 หรือคอมพิวเตอร์ท่ี AlanTuringประดิษฐ์ข้ึนใน ค.ศ.
1945 หรือ World Wide Web ท่ี Tim Bersner-Lee ประดิษฐ์ข้ึนใน ค.ศ. 1989หรือนวตักรรมอาจเกิดข้ึนจาก
การปรับปรุงจากของเดิม ผูใ้ห้ค  านิยามในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ Utterback (2004) Tushman and Nadler (1986) 
Freeman and Soete (1977 )Betje (1988) Herkema (2003) และ Schilling (2008) เป็นตน้ 
 กลุ่มที ่2 Smits (2002) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจโดยท่ีส่ิงใหม่หรือส่ิงท่ีปรับปรุงใหม่จากของเดิม
สามารถสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชย ์และสามารถท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มไดจ้ากการพฒันาส่ิงใหม่ๆ นั้น แต่
ทวา่มูลค่าเพิ่มท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจวดัมูลค่าออกมาเป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินก็ไดเ้ช่น ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ หรือ ค่า
ความนิยม (Goodwill) คือคุณค่าท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการนั้นเองส าหรับคุณค่าท่ีเกิดข้ึนจนเป็นค่าความนิยมท่ี
รู้จกักนัดีก็คือความสามารถในการหารายไดต้วัอยา่ง เช่น รายไดจ้ากส่วนต่างของมูลค่ากิจการตามบญัชีกบั
มูลค่าท่ีซ้ือขายกนัจริง โดยมากบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน และมีผลประกอบการท่ีดีเม่ือขาย
กิจการก็ย่อมขายได้ในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีเน่ืองจากท่ีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็น premium ของมูลค่า
กิจการนัน่เองผูใ้หค้วามหมายของนวตักรรมในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ Utterback (2004) Drucker (1993)Smits (2002) 
และ Schilling (2008) เป็นตน้ 
 กลุ่มสุดท้าย นวตักรรมจะหมายถึง การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ ส่ิงใดจะเป็น

นวตักรรมไดจ้ะตอ้งเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการพฒันาส่ิงใหม่เหล่านั้น 

ดงันั้น ส่ิงใดท่ีเกิดจากการท าซ ้ า หรือการลอกเลียนแบบจึงไม่ใช่นวตักรรม ผูใ้ห้ค  านิยามกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Evan 

(1966) Drucker (1993) Rogers (1995) Perez-Bustmante (1999) Smits (2002) Herkema (2003) Lemaon 

and Sahota (2003) DIT (2004) และ Schilling (2008) เป็นตน้ 
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นวตักรรมใหม่อย่างส้ินเชิง (Radical Innovation) 
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นวตักรรม ทีม่ีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 

3.    นวตักรรมบริการ (Service innovation) 
 เป็นนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ ไดรั้บบริการท่ีสะดวกรวดเร็วและใช้
ประโยชน์ไดก้วา้งยิง่ข้ึน เช่น เวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสังคม Facebook ของมาร์ค ซคัเคอร์เบอร์ก 



11 

 

 

ประเภทของนวตักรรม นวตักรรม ผู้สร้างนวตักรรม และประเทศทีส่ร้างนวตักรรม 

ประเภทนวตักรรม นวตักรรม ผู้สร้างนวตักรรม ประเทศ 

ผลิตภณัฑ์ - ไอพอด                                         
- ปากกาลูกล่ืน                                 
- เวลโคร (ตีนตุก๊แกท่ีใชย้ดึผา้)                                              
- เมา้ส์คอมพิวเตอรื 

- สตีฟ จอ๊บส์/แอปเปิล 
- ลาสซโล บิโล (Laszlo Biro) 
- จอร์จ เดอ เมสทรัล 
- ดกัลาส อิงเจลบาร์ท 

- สหรัฐอเมริการ 
- ฮงัการี 
- สวสิเซอร์แลนด์ 
- สหรัฐอเมริกา 

บริการ - การประกนัโทรศพัท ์               
- เวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสังคม                                     
- เวลิดไ์วด์เวบ็                             
- สายการบินท่ีตดัส่ิงฟุ่มเฟือย 
(No Frills airline) 

- ปีเตอร์ วดู 
- มาร์ค ซคัเคอร์เบอร์ก 
- ทิม เบอร์เนอร์-ลี 
-เฮิบ เคลเนอร์/อาร์คิง  

- องักฤษ 
- สหรัฐอเมริกา 
- องักฤษ 
- สหรัฐอเมริกา 

กระบวนการ - การประกอบรถยนตแ์บบ
สายการผลิตแบบเคล่ือนท่ี                                
- กระจกโฟล๊ท (FLOAT 
GLASS)                                      
- การรวมศูนยเ์พื่อประสาน
ระบบการขนส่ง (Hub+spoke 
delivery System)                              
- การส ารองท่ีนัง่เคร่ืองบินผา่น
ระบบคอมพิวเตอร์ 

- เฮนรี ฟอร์ด 
 
- อลิสแตร์ พิลคิงตนั 
 
- เฟรด สมิธ 
 
 
- IMB/American Airlines 

- สหรัฐอเมริกา 
 
- องักฤษ 
 
- สหรัฐอเมริกา 
 
 
- สหรัฐอเมริกา 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก David Smith (2010) Exploring Innovation. 2nd ed. Berkshire, McGraw-Hill Education p. 29. 
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 ในการสร้างนวตักรรมทางธุรกิจมีขอบข่ายครอบคลุมในส่ิงใดบา้งนั้นจะเกิดจากปัจจยัท่ี
ส าคญั  2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
 1) ปัจจยัดา้นความใหม่ของตลาด (newness to market) มีความหมายวา่ เป็นนวตักรรมของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่เคยมีมาก่อนในตลาดเช่นสมาร์ทโฟนยี่ห้อ iPhone รุ่นท่ี1 จะยงัไม่มีขาย
ในตลาดก่อนวนัท่ี 29 มิถุนายน 2550 จึงถือว่า iPhone เป็นวตักรรมของสมาร์ทโฟนในตลาด
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ และ  
 2) ปัจจยัดา้นความใหม่ขององคก์รธุรกิจ (newnesstocompany) มีความหมายวา่การเกิดข้ึน
ใหม่ขององคก์ารเช่นบริษทั AppleInc. (เดิมช่ือApple Computer, Inc.) เกิดจากการรวมตวักนัของ
บริษัทท่ีท าธุรกิจผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆท่ีใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขาย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัดิจิตลัของชาวอเมริกนัท่ีเปิดด าเนินการ ในวนัท่ี 3
มกราคม 2520 เป็นตน้ 

ขอบข่ายของนวตักรรม 
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กจิกรรมที ่1 
 1. นวตักรรมคืออะไร มีความส าคญัอยา่งไร จงอธิบาย 
 2.  ลกัษณะ ประเภทของนวตักรรมมีก่ีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบาย 
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บทที ่2  การใช้นวตักรรมเพือ่การจัดการ 
 โปรดอ่านวตัถุประสงคข์องบทท่ี 2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาบทท่ี 2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายแนวทางการใชน้วตักรรมเพื่อการจดัการได ้
 2. อธิบายประเภทนวตักรรมเพื่อการจดัการแต่ละประเภทได ้
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บทที ่2  
    การใช้นวตักรรมเพือ่การจดัการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

  



19 

 

 



20 

 

 

 
กรณศึีกษานวตักรรมการจัดการในประเทศไทย องค์กรธุรกจิ หรือหน่วยงานสากล 
 ซ่ึงในท่ีน้ีเราจะกล่าวถึง Organization Innovation หรือนวตักรรมองค์กร ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการจดัการหรือการบริหารองคก์ร ซ่ึงเป็นการน าเคร่ืองมือทางการจดัการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เช่น TQM (Total Quality Management), Six Sigma, Balance Scorecard, 
Benchmarking เป็นตน้ 
        ตวัอย่างขององค์กรในประเทศไทยท่ีน าแนวคิดทางการจดัการมาสร้างเป็นนวตักรรม ในลกัษณะ 
Organization Innovation ไดแ้ก่  
 โรงพยาบาลพญาไท ทีไ่ด้น าหลกัของ Six Sigma (ซิค ซิคม่า) มาใชล้ดขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนภายใน
องคก์ร เช่น ในเร่ืองของปัญหาการท างานซ ้ าซ้อนของเจา้หน้าท่ี การวางระบบการเก็บยาและเวชภณัฑ์ ซ่ึง
ผลของการน าแนวคิดดงักล่าวมาใชก้็ถืออยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ หรือแม้แต่ในระบบราชการในเมืองไทย ก็
มีการสร้างนวัตกรรมในการบริหารเช่นเดียวกัน   ตัวอย่าง ที่ได้มีการปฏิบัติแล้วก็คือ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) โดยการสร้างระบบ Public Service Management Standard and 
Outcome (PSO) ซ่ึงเป็นระบบมาตรฐานสากลแห่งประเทศไทยด้านการจดัการ และผลสัมฤทธ์ิของ
หน่วยงานภาครัฐเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ทั้งหมด 11 ระบบ เช่น ระบบขอ้มูล ระบบการบริการ
ประชาชน ระบบการวดัผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นตน้ หรือตวัอย่างขององค์กรต่างประเทศ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน
ท่ีสุด คือ กรณีของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง General  Electrics (GE : จีอี อีเล็คทรอนิค) กับการน า
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แนวคิดของ Six Sigma มาใช้ ท่ีในปัจจุบนั GE ไดก้ลายเป็นตน้แบบในการน า Six Sigma มาใชใ้ห้กบั
องคก์รอ่ืนทัว่โลก  
 นอกจากน้ีใน ธุรกิจด้านฟาสต์ฟูดอย่าง McDonald ก็ได้น าหลักการ TQM (Total Quality 
Management: การจัดการคุณภาพโดยรวม) มาใชใ้นกระบวนการจดัเตรียมอาหาร ท าให้สามารถให้บริการ
อาหารท่ีสด รวมถึงการจดัการในดา้นการบริการลูกคา้ วิธีการท าอาหารโดยการสร้างมาตรฐานให้ใกลเ้คียง
กบัเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ ของธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจบริการอย่าง Federal Express, Disney 
World รวมถึง เซเว่น อีเลฟเว่น ก็ยังให้ความส าคัญต่อการน า TQM มาจัดการโดยมุ่งการจดัการฝึกอบรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังาน และการพฒันาองค์กร นอกจากน้ี TQM ยังสามารถที่จะน ามาใช้ใน
ธุรกจิสายการบิน และโรงแรมไดเ้ช่นเดียวกนั  
 ในส่วนของ Balance Scorecard (BSC : เป็นเคร่ืองมือ ในการแปรกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติ และเป็น
เคร่ืองมือประเมินผล) ตวัอย่าง บริษัท Rockwater, Apple Computer (บริษัท แอปเป้ิล คอมพิวเตอร์), 
Advanced Micro Devices (AMD) ซ่ึงบริษัทดังกล่าวได้ใช้ BSC มาใช้ในการวัด Performance และก าหนด
กลยุทธ์ หรือตัวอย่างในเมืองไทยทีไ่ด้น าแนวคิด BSC มาใช้ คือ เซเว่น อเีลฟเว่น โดยน ามาใชใ้นการวาง 
ระบบการท างานใหมี้ความสอดคลอ้งมากข้ึน เป็นตน้ 
 ในส่วนของ Benchmark แนวคิดในเร่ืองของการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ตาม
มาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality Award แห่งสหรัฐอเมริกา ตวัอยา่ง บริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน)  หรือ Gas Transmission Pipeline – GTM เป็นองค์กรทีม่ีพืน้ฐานการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการ (ดา้นสายงานระบบท่อก๊าซธรรมชาติ) GTM จึงน าเอาเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาเป็นกรอบในการบริหารจดัการในองคก์ร ท าให้เกิดการ
ปรับปรุงอยา่งกา้วกระโดดดว้ยการใช ้Benchmarking เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้น าไปสู่การพฒันา
องคก์รอยา่งชดัเจน จนไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ และ รางวลัการบริหารสู่ความเป็ นเลิศ ถือเป็ นรางวลั
อนัทรงเกียรติ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหาร
จดัการขององค์กรท่ีทดัเทียมระดบัมาตรฐานโลก โดยสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติน าแนวคิดในเร่ืองของ
การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ตามมาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality 
Award แห่งสหรัฐอเมริกามาใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินการ ผลกัดนัใหอ้งคก์รต่างๆทั้งภาคการผลิตและการ
บริการ น าเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติไปพฒันาขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการองค์กรท่ีมีวิธี
ปฏิบติัและผลการด าเนินการในระดบัมาตรฐานโลก 
         จากตวัอยา่งท่ีไดย้กมา พอจะสรุปไดว้า่ นวตักรรมองคก์รหรือการน าแนวคิดทางดา้นการจดัการ
มาใชใ้นองคก์รธุรกิจ เร่ิมจะเขา้มามีบทบาทในการบริหารงานองคก์รธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
หลายๆ องคก์รธุรกิจพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเอง เพื่อสร้างใหเ้ป็นจุดแขง็ และโอกาส ท่ีจะสามารถจะ
น ามาสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
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 แต่อยา่งไรก็ตามในการสร้างนวตักรรมองคก์ร ใช่วา่ทุกองคก์รจะท าแลว้จะประสบความส าเร็จ 
สาเหตุส าคญัเน่ืองมาจากพฤติกรรมท่ีปิดกั้นความสามารถดา้นนวตักรรม กล่าวคือ การไม่ยอมรับหรือกลวั
ในส่ิงท่ีก าลงัจะมีการเปล่ียนแปลง ฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญัท่ีองคก์รธุรกิจจะตอ้งจดัการก่อนท่ีจะด าเนินการสร้าง
นวตักรรมองคก์ารนั้น องคก์รธุรกิจจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
         1. ตอ้งเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มโดยรวมทางธุรกิจ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั ซ่ึง
จะพิจารณาในดา้นของความเหมาะสมความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง  
         2. ตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รธุรกิจวา่มีความพร้อมในการท่ีจะสร้างนวตักรรม
องคก์รหรือไม่ ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของเงินทุน และ ตวับุคลากร 
         3. สร้างความเขา้ใจ กบัทุกฝ่ายในองคก์รธุรกิจ ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั และป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากคนบางกลุ่มท่ีไม่สามารถยอมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
         4. นวตักรรมท่ีจะท านั้นสามารถท่ีจะท าไดใ้นความเป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อองคก์รธุรกิจ 
ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ความคิด 
 ซ่ึงความส าคญัของความรู้ท่ีไดก้ล่าวมานั้น อาจถือไดว้า่เป็นปัจจยัพื้นฐานในการสร้างนวตักรรม
องคก์าร ซ่ึงถา้น าปัจจยัพื้นฐานทั้งหมดมารวมกนั คือ การเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มโดยรวมของธุรกิจ การ
เขา้ใจสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร การสร้างความเขา้ใจกบับุคลากรในองคก์ร และน านวตักรรมนั้นมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ก็จะท าใหก้ารจดัการนวตักรรมองคก์ร สามารถท่ีจะกระท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลส าเร็จในท่ีสุด 
 

กจิกรรมที ่2 
 1. ใหน้กัศึกษาจงอธิบาย แนวทางการใชน้วตักรรมเพื่อการจดัการ 
 2. ใหน้กัศึกษาจงอธิบาย ประเภทนวตักรรมเพื่อการจดัการแต่ละประเภท พร้อมยกกรณีศึกษามา
 ประเภทละ 1 ตวัอยา่ง 
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บทที ่3  แนวคดิและทฤษฎกีารจัดการ 
 โปรดอ่านวตัถุประสงคข์องบทท่ี 3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาบทท่ี 3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 อธิบายแนวคิดและทฤษฎีการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งได ้
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บทที ่3 
 แนวคดิและทฤษฎกีารจดัการ 

 
นักวชิาการทีใ่ห้แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการ มดีังนี้ 

 

Robert  H.Waterman JR 
 

 
 

 Robert  H.Waterman JR  โรเบิร์ต เอช วอเทอร์แมน จูเนียร์  เป็นชาวอเมริกนั จบการศึกษา 
 ปริญญาตรี geophysics จาก Colorado School of Mines ปริญญาโท MBA จาก Stanford University 
 ประวติัการท างาน Waterman เป็นท่ีรู้จกัเคียงคู่กนัมากบั Tom Peters ท่ีโด่งดงัมาจากผลงานวิจยัท่ี
เอามาเขียนเป็นหนังสือ In Search of Excellence และยงัเป็นนักพูดชั้นเยี่ยม เคยเป็นท่ีปรึกษา
ให้กบั McKinsey & Company ท่ีเดียวกบั Tom Peters เป็นเวลา 21 ปี  และมีบริษทัท่ีปรึกษาของตนเอง
ช่ือ The Waterman Group, Inc. Waterman ใชค้  าวา่ Adhocracy กบัองคก์ร ท่ีนบัเป็นจุดเนน้ ค าวา่องคก์รท่ี
ถือหลกัการ adhocracy จะเป็นองคก์รท่ีมีโครงสร้างเรียบง่าย ไม่สลบัซบัซอ้น 
            ท่านให้แนวคิดวา่ยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง องค์กรตอ้งสามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงนั้น
ได ้ ส่ิงส าคญัท่ีองคก์รปัจจุบนัตอ้งการมากคือการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนการใชเ้ทคนิคต่างๆในการ
แกปั้ญหาในหนงัสือAdhocracy: the Power to Change ท่านไดใ้ช้ทกัษะจากการเป็นท่ีปรึกษาดา้นการ
บริหารจดัการมากว่า 25 ปี น าเสนอวิธีการในการท่ีจะสร้างองค์กรแบบ  adhocracy และผลักดันให้มนั
ท างานได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างทีมงานและการแยกกระจายหน่วยงานท่ีใหญ่และซบัซ้อนออกเป็น
หน่วยยอ่ย สร้างวฒันธรรมใหมุ้่งเนน้การแกปั้ญหาอยา่งเป็นธรรมชาติ 

โธมัส เจ ปีเตอร์ส (Thomas J. Peters) และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน จูเนียร์ (Robert 
H.Waterman,Jr.) ในการคน้หาความเป็นเลิศ ในช่วงตน้ปี 1977   พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานนอกจากกลยุทธ์และโครงสร้าง ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัทั้งหมด 7 ปัจจยั
ไดแ้ก่ 
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 - โครงสร้าง(structure) 
 - กลยทุธ์(strategy)  
 - บุคลากร(staff) 
 - สไตลก์ารจดัการ(style) 
 - ระบบ(systems) 
 - ค่านิยมร่วม(shared value) 
 - ทกัษะ(skills) 

ซ่ึงตวัแปร 2 ตวัแรก คือโครงสร้างและกลยุทธ์เปรียบเสมือนเป็นส่วนท่ีเรียกว่าฮาร์ดแวร์ ซ่ึง
ผูจ้ดัการในอดีตใหค้วามสนใจ ส่วนตวัแปรอีก 5 ตวั ท่ีคน้พบใหม่ ในอดีตผูจ้ดัการมกัไม่ให้ความสนใจมาก
นกั ซ่ึงเปรียบเสมือนซอฟทแ์วร์ แมคคินซีย ์เรียกตวัแปรเหล่าน้ีวา่ กรอบ 7 – S 
 

McKinsey 7-S Framework 
 

 
 

ผลจากการศึกษาดงักล่าวไดถู้กน ามาตีพิมพใ์นหนงัสือ ช่ือ    In Search of Excellence ปี 1982  พอสรุปได้
ดงัน้ี 
Structure          เรียบง่ายธรรมดา พนกังานอ านวยการมีจ ากดั (simple form & lean staff) 
Strategy            มีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (close to the customer) 
                           ท าธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญและเก่ียวเน่ือง (stick to the knitting 
Staff                   มีอิสระในการท างานและความรู้สึกเป็นเจา้ของ (autonomy & entrepreneurship) 
                           เพิ่มผลิตภาพโดยพนกังาน (productivity through people)          
Style                   สัมผสักบังานอยา่งใกลชิ้ด (hands-on) 
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Shared value    ความเช่ือมัน่ในค่านิยมเป็นแรงผลกัดนั (value driven) 
System                มุ่งเนน้ท่ีการปฏิบติั 
Skill                    เขม้งวดและผอ่นปรนในเวลา เดียวกนั (simultaneous  loose-tight   properties)       
 
 

การจัดองค์การให้มปีระสิทธิภาพ 
Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr. เขียนในหนงัสือช่ือ  In Search of lExcellence. เรียบ

เรียงเป็นไทยโดย วีรชยั ตนัติวีระวิทยา (กทม: ซีเอ็ดยูเคชัน่, 2530)  คุณลกัษณะ 8 ประการของเชิงการ
บริหารของบริษทัอเมริกนัท่ีประสบความส าเร็จ คือ 
 1. มุ่งเนน้การปฏิบติั (a bias for action) 
 2. มีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (close to the customer) 
 3. มีความอิสระในการท างานและความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจการ (autonomy and entrepreneur-ship) 
 4. เพิ่มผลผลิตโดยอาศยัพนกังาน (productivity through people) 
 5. สัมผสักบังานอยา่งใกลชิ้ดและความเช่ือมัน่ในคุณค่าเป็นแรงผลกัดนั (hands-on and value driven) 
 6. ท าแต่ธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญและเก่ียวเน่ือง (stick to the  knitting) 
 7. รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา พนกังานอ านวยการหรือส่วนกลางมีจ ากดั (simple form and lean staff) 
 8. เขม้งวดและผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั (simultaneous loose-tight properties) 
 

การน าทฤษฎมีาประยุกต์ใช้กบัสถานประกอบการและหน่วยงานในประเทศไทย 
 บริษทัฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ไดใ้ห้โอกาสกบัพนกังานในการพฒันางานอาสาสมคัรอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ 
สองหรือสามเดือน โดยพนกังานเป็นผูค้น้หาปัญหาท่ีอยูร่อบโรงงานและมาประชุมเพื่อเลือกสถานท่ีในการ
ท ากิจกรรมอาสา โดยท่ีบริษทัฯจะสนบัสนุนค่ารถ ค่าอาหารและให้เวลากบั พนกังานไปท ากิจกรรมอาสา
เหล่านั้น เป็นตน้กิจกรรมอาสาสมคัรขององคก์รธุรกิจขา้งตน้ เกิดจากความร่วมมือระหวา่ง ผูบ้ริหารและ
พนกังาน ภายใตก้ารสนบัสนุนขององคก์รธุรกิจ มีงานวิจยัจ  านวนมาก ท่ีศึกษาถึงผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเม่ือท ากิจกรรมอาสาสมคัร พนกังาน นบัตั้งแต่สังคมหรือชุมชนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการน าทฤษฎมีาประยุกต์ใช้ 
 1. องคก์รธุรกิจท่ีไดช่ื้อเสียง และการยอมรับ ตลอดจนความสัมพนัธ์ท่ีดีจากสังคม 
 2. หุ้นส่วนหรือนักลงทุน ได้รับผลประโยชน์จากราคาหุ้นท่ีไม่ถูกกระทบ(กรณีท่ีบริษัทถูก
ประท้วง) หรือไดรั้บการจดัล าดบัใน Dow Jones Sustainability Index(เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
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 3. พนักงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั มีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร เกิดความสามคัคี และการ
สร้าง (Team Building) ขวญั ก าลงัใจและความภาคภูมิใจในองคก์ร และมีความตั้งใจในการท างานมากข้ึน 
 4. ลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์รและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความภกัดีในสินคา้ และท่ีส าคญั
มีงานวิจยัจ  านวนมากท่ีสอบถามผูบ้ริโภค โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแสดงออกชดัเจนในการ
ท าด าเนินธุรกิจท่ีรับผดิชอบต่อสังคม หากสินคา้มีคุณภาพใกลเ้คียงกนั 
 

Thomas J.Peters 

 
แนวคิดนักบริหารกบัมิติการจัดการ  : Thomas J. Peters   ผลงานทีย่อดเยีย่ม  คือ  Insearch of Excellence 

 คุณสมบติัท่ีท าใหอ้งคก์รเป็นเลิศ 8 ประการ 
 1.  การมุ่งเนน้ท่ีการปฏิบติั (Bias for Action) 
 2.  การมีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (Close to the Customer) 
 3.  การใหค้วามอิสระในการท างานและสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจการ (Autonomy and   
            Entrepreneurship) 
 4.  การเพิ่มผลผลิตโดยพนกังาน (Productivity Through People) 
 5.  การติดตามงานอยา่งใกลชิ้ดและการใชค้่านิยมเป็นแรงผลกัดนั (Hands-on and Value Driven) 
 6.  การท าแต่ธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ (Stick to the Knitting) 
 7.  การมีรูปแบบท่ีเรียบง่ายและใชพ้นกังานอยา่งมีประสิทธิภา   (Simple Form and Lean Staff) 
 8.  การเขม้งวดและผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั (Simultaneous Loose tight Properties) 
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องค์ประกอบองค์การแห่งความเป็นเลิศ 

 

 

James Thompson 
 

 

 แนวคิดและทฤษฎกีารจัดการ 

         ทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) (ปี 1960) เป็นวิธีการจดัการท่ีผสมผสานหน้าท่ีในการจดัการ
กิจกรรมการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายนอก 
ทรรศนะท่ีอธิบายถึงผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อองคก์ารถูกเสนอโดย แดเนียล แคทซ์ 
         โรเบิร์ต คาห์น (Robert Kahn) และเจมส์ ธอมป์สัน (James Thompson) นกัทฤษฎีเหล่าน้ีมีมุมมอง
ว่าองค์การเป็นระบบเปิด (open system)ซ่ึงถือเป็นระบบท่ีองค์การได้น าทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกมาแปรสภาพเป็นสินคา้และบริการ เพื่อส่งกลบัไปยงัสภาพแวดลอ้มในท่ีซ่ึงสินคา้และบริการได้
ขายให้กบัลูกคา้ นอกจากนั้นผูน้ าทางทฤษฎีเชิงระบบเช่น ริชาร์ด จอร์นสัน (Richard Johnson) ฟรีมอนด ์
แคสท ์(Fremont Kast)และเจมส์ โรเซนซ์เวจ (James Rosenweig) 

 

http://adisony.blogspot.com/2012/10/james-thompson.html
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 องค์การจะจัดการกบัความไม่แน่นอนโดยการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1.องคก์ารเป็นระบบเปิดท่ีท างานในสภาพท่ี ไม่แน่นอน 

 2.องคก์ารพยายามด าเนินงานโดยใชค้วามมีเหตุผล เพื่อเป็นการสร้างแน่นอนในการท างาน 

 3.องคก์ารจะตอ้งคอยปรับตวัเพื่อใหท้  างานไดดี้ท่ีสุดในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอน 

 - ส่วนเทคนิค 

 - ส่วนจดัการ 

 - ส่วนสถาบนั 

 
 

Franklin D. Roosevelt 

 

 

ทฤษฎกีารจัดการภาครัฐ 
 
ประวตัิความเป็นมา 

 เป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 20  เกิดเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม  ค.ศ. 1882 และเสียชีวิต เม่ือวนัท่ี 12 
เมษายน ค.ศ. 1945  ส าหรับประวติัการท างาน ค.ศ. 1910 – 1912 ด ารงต าแหน่งวุฒิสภาของรัฐนิวยอร์ก , 
ค.ศ. 1913 – 1920 ด ารงแหน่ง ผูช่้วยเลขานุการกองทพัเรือ , ค.ศ. 1928 – 1930 ด ารงต าแหน่งผูว้่าการรัฐ
นิวยอร์ค  และ ค.ศ. 1933 – 1945 ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนท่ี 32 แห่งสหรัฐอเมริกา และไดรั้บการ
เลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งถึง 4 วาระ มากท่ีสุดในประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกา หลงัจากเกิดสงครามโลกคร้ัง
ท่ี1 ส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ( The Great Depression) และหลงัจาก Roosevelt ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานาธิบดี ค.ศ. 1932 และได้เข้ามาแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีรุนแรงท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของ

http://adisony.blogspot.com/2012/10/franklin-d-roosevelt.html
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สหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่า The Great Depression ดังกล่าว  โดยการเสนอนโยบาย “สู่ความหวงัใหม่”        
(New Deal) ความหมายของ Deal ใกลเ้คียงกบัสภาพการเมืองในยุคนั้น คือ “an arrangement for mutual 
advantage” หรือ การจดัการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝายและเป็นการจดัการใหม่ท่ีใหค้วามหวงัแก่คน 
 
นโยบาย  New Deal ใช้เพือ่ 
 -    ปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต ่า เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสภาพสังคมในขณะนั้นโดยท าใหแ้รงงานกบัเจา้ของอุตสาหกรรมอยูด่ว้ยกนัอยา่งกลมเกลียว 

  - ใหป้ระชาชนทุกชนชั้นอยูด่ว้ยกนัอยา่งกลมเกลียวและสันติ เช่น ให้ชาวผิวขาวและชาวแอฟริกนั
อเมริกนัอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ และกลุ่มคนแรงงานกบัเจา้ของอุตสาหรรมอยูด่ว้ยกนัอยา่งกลมเกลียว 

  -   ผลกัดนัใหเ้กิดองคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีเรียกวา่องคก์รสหประชาติ 
3. องค์ประกอบของ New Deal 

 
ข้อดีและข้อเสียของ New Deal 

ข้อดี       เป็นมาตรการท่ีช่วยสร้างงานให้ประชาชนและผนัเงินเขา้สู่ชนบท, มีความยืดหยุน่ในการ
บริหารจดัการ, เป็นการจดัการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และเป็นการจดัการใหม่ท่ีให้ความหวงัแก่
คนทั้งประเทศใหสู้้กบัสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 
 ข้อเสีย   เป็นการรวมศูนยอ์  านาจเขา้สู้รัฐบาลกลางมากเกินไปและนโยบายหลายๆโปรแกรม ไม่ใช่ 
แนวทางของอเมริกนัตามกรอบของรัฐธรรมนูญ  
 
ขั้นตอนของการจัดท า 

  · วเิคราะห์ตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยเร่งด าเนินการจดัท าในกรณีเร่งด่วนเป็นอนัดบัแรก 
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  · ประชุมคณะรัฐบาล และท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญแต่ละดา้น 
  · ก าหนดนโยบายการบริหารจดัการตามวาระเร่งด่วน 
  · น าเสนอนโยบายต่างๆ เสนอต่อสภา 
  · น านโยบายสู่ภาคปฏิบติัตามรัฐต่างๆ จากส่วนกลาง สู่ ทอ้งถ่ิน อยา่งทัว่ถึงและโปร่งใส 
 

ใครน าเคร่ืองมือนีไ้ปใช้บ้าง 
ผูน้ าของโลกหลายคน อาทิ นายกอร์ดอน บราวน์ นายกรัฐมนตรีขององักฤษ ประธานาธิบดีของ

ฝร่ังเศส นายนิโคลสั ซาร์โคซ่ี นายบนั คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ รวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
นายบารัค โอบามา “กรีนนิวดีล” หรือสร้างงานใหม่ดว้ยธุรกิจเขียว สร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ โดยลดการ
พึ่ งพาพลังงานน ้ ามันหันไปใช้พลังงานสะอาดช่วยสร้างอุตสาหกรรมและฟ้ืนฟู เศรษฐกิจโลก 
(www.arip.co.th) 

 

กจิกรรมที ่3 
 ใหน้กัศึกษาจงอธิบายแนวคิดและทฤษฎีการจดัการมาอยา่งนอ้ย 3 ทฤษฎี 
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บทที ่4  การสร้างองค์กรแห่งนวตักรรม (Innovative Organization) 
 โปรดอ่านวตัถุประสงคข์องบทท่ี 4 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาบทท่ี 4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 อธิบายองคป์ระกอบส าคญัขององคก์รแห่งนวตักรรมได ้ 
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บทที ่4  
 การสร้างองค์กรแห่งนวตักรรม 

 
 การท่ีผูป้ระกอบการจะสามารถพฒันาองค์กรให้มีลกัษณะเป็น Innovative Organization หรือ
องค์กรแห่งนวตักรรมอย่างแทจ้ริงนั้นผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจคุณลกัษณะขององค์กร
แห่งนวตักรรม (Innovative Organization) อีกทั้งตอ้งท าความเขา้ใจวา่ค าวา่ “องคก์รแห่งนวตักรรม” ในท่ีน้ี
ไม่ไดห้มายถึงการมีหน่วยงานทางดา้นการวิจยัและพฒันา (Research andDevelopment) แต่เพียงอยา่งเดียว
เท่านั้น แต่ตอ้งเกิดข้ึนจากความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดบัองคก์ร ดงันั้น องคก์รท่ีจดัวา่มีลกัษณะเป็น
องคก์รแห่งนวตักรรมควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  1. มีการก าหนดทศิทาง วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธ์ท่ีชดัเจนท่ีสามารถพฒันาองคก์รให้มุ่ง
สู่การเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม รวมถึงความมุ่งมัน่และทุ่มเทของผูบ้ริหาร และเม่ือทิศทางและความมุ่งมัน่
ของผูบ้ริหารมีความชดัเจนแลว้ ตอ้งมีลกัษณะโครงสร้างองคก์รท่ีสามารถกระตุน้ และก่อให้เกิดนวตักรรม
ภายในองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีโครงสร้างองคก์รท่ีมีความยืดหยุน่ในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะกระตุน้
ใหเ้กิดนวตักรรมภายในองคก์รได ้
  ตัวอย่าง เช่น บริษทั3M ประเทศไทย จ ากดั มีการด าเนินการบริหารตามวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีตอ้งการให้3M เป็นผูน้ าทางดา้นนวตักรรม และเม่ือใดท่ีลูกคา้ตอ้งการ
ผลิตภณัฑใ์หม่อะไรก็ตาม จะตอ้งนึกถึง3Mก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 2. ผู้บริหารควรมุ่งเน้นและผลกัดันให้เกดิการสร้างวฒันธรรมภายในองค์กร ดว้ยการเล็งเห็นคุณค่า
ของนวตักรรมเป็นส าคญั และตอ้งมีบุคลากรส าคญัท่ีจะท าหน้าท่ีตามบทบาทต่างๆ ภายใตก้ระบวนการ
นวตักรรม ไม่ว่าจะเป็นการก าหนต าแหน่งผูน้ าการด าเนินโครงการนวตักรรมและผูส้นับสนุน อีกทั้ง
บุคลากรภายในองคก์รยงัตอ้งมุ่งเนน้การท างานร่วมกนัเป็นทีมมากกวา่การมุ่งเนน้ส่วนบุคคลทั้งน้ีเน่ืองจาก
นวตักรรมจะมีโอกาสเกิดข้ึนได้จากการท างานร่วมกันของบุคคลท่ีมีพื้นฐานท่ีหลากหลาย (Cross-
functional) ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร เน่ืองจากการท่ีบุคลากรจะเป็นผูท่ี้
สามารถคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ไดบุ้คลากรเองจะตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีเหมาะสม 
 ตัวอย่าง เช่น บริษัท ซัมซุง สามารถเข้ามาสู่การเป็นหน่ึงในผู ้น าด้านตลาดของผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ระดบัโลก และสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งทดัเทียมกบับริษทัโซน่ี
ไดน้ั้นเป็นเพราะสาเหตุมาจากการเป็นองคก์รท่ีมีความเช่ือมัน่ต่อการสร้างนวตักรรมและให้ความส าคญักบั
การปรับปรุงและพฒันา“ทรัพยากรมนุษย”์ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการสร้างนวตักรรมในองคก์รของ “ซัมซุง” 
นั้น เร่ิมตน้จากการท าใหก้ารสร้างนวตักรรม กลายเป็นค่านิยมของพนกังานและเป็นวฒันธรรมขององคก์ร
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ในท่ีสุดนอกจากนั้นยงัมีการจัดตั้ งทีมพฒันานวตักรรมท่ีประกอบไปด้วยบุคลากรท่ีมีลักษณะและ
แนวความคิดท่ีแตกต่างกนัข้ึนมา 
 
  3. การให้ความส าคัญกบัการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท างาน ท่ีเอ้ือต่อกระบวนการ
แห่งการสร้างสรรคโ์ดยท่ีการตกแต่งและการวางแผนผงัส านกังาน(Layout) แบบเห็นหนา้เห็นตากนัและ
พบปะกนั(Interactive)ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยใหบุ้คลากรมีการส่ือสารพดูคุย สร้างความ
ไวว้างใจและน าเขา้สู่การแลกเปล่ียนเพื่อการต่อยอดแนวคิดใหม่ๆ 
 ตัวอย่าง เช่น บริษทั กูเกิล มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการ
แลกเปล่ียนทางแนวความคิดเพื่อการสร้างนวตักรรมโดยใน“กูเกิลเพล็กซ์”ซ่ึงเป็นส านกังานใหญ่ของกูเกิล
ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียไดส้ร้างท่ีท างานของบุคลากรแต่ละคนในลกัษณะ “เต็นท”์ ส่วนตวัท่ีมีขอบเขตของ
แต่ละคนแต่ใช้ว ัสดุโปร่งใสท าให้บุคลากรแต่ละคนรู้สึกถึงความเป็นอิสระในการท างานและใน
ขณะเดียวกนัก็ช่วยใหมี้การพบปะพดูคุยหรือการสบสายตาในลกัษณะ “Eye Contact” ท่ีท าให้บุคลากรรู้สึก
เสมือนตนเองเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานอยูต่ลอดเวลา นอกจากนั้นการดีไซน์เคร่ืองตกแต่งในส านกังานให้
เป็นลกัษณะสตูดิโอท่ีมีผนงัและประตูเป็นอะคริลิกโปร่งใส ซ่ึงให้ความรู้สึกทั้งเป็นส่วนตวัและเปิดรับต่อ
ไอเดียภายนอกพร้อมๆ กนั ก็ก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนัน้ี 
 4. ผู้น าองค์กรต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่าง
แทจ้ริง และการจะเป็นองคก์รแห่งนวตักรรมไดน้ั้นความเช่ือมโยงกบัปัจจยัภายนอกองคก์รก็จดัวา่เป็นหน่ึง
ในปัจจยัท่ีส าคญั เน่ืองจากหลายคร้ังท่ีนวตักรรมท่ีส าคญัภายในองคก์รไม่ไดเ้กิดข้ึนจากภายในแต่เป็นการ
เช่ือมโยงแนวคิดต่างๆ จากภายนอกเขา้มาสู่องคก์ร ไม่วา่จะเป็นจากนกัวชิากาผูเ้ช่ียวชาญ คู่คา้และพนัธมิตร
ทางธุรกิจ รวมถึงจากความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ตัวอย่าง เช่น บริษทั พร็อกเตอร์แอนด์แกมเบิล (P&G) ท่ีพฒันากลไกในการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม (Social NetworkMapping)ดว้ยการสร้างเครือข่ายเสมือนจริงผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการส่ือสาร
แบบไร้สาย ซ่ึงมกัจะใชเ้วบ็ไซตข์องกิจการในการเช่ือมโยงการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั โดยการเช่ือมโยง
กลุ่มคลากรคุณภาพของตนเพื่อท าการวิจยัและพฒันาในหัวขอ้ต่างๆตามความตอ้งการของกิจการ ซ่ึง
เครือข่ายของพีแอนด์จีน้ี ไม่ไดเ้พียงแต่เช่ือมโยงระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึง
นักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกอีกด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลและเรียนรู้กันอย่าง
กวา้งขวางมากข้ึนนอกจากนั้นจะเห็นไดจ้าก  
 กจิการโรงแรมสตาร์วูดในสหรัฐอเมริกา ไดอ้อกแบบโรงแรมในรูปแบบใหม่ ท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
จากเดิมซ่ึงไดมี้การน าเทคนิคการจ าลองสถานการณ์มาใช ้โดยลองออกแบบโรงแรมรูปแบบใหม่น้ีในโลก
จ าลองบนระบบอินเทอร์เน็ตและให้ทั้งบุคลากรของตน รวมถึงผูเ้ขา้เยี่ยมชมทัว่ไปเขา้มาให้ความเห็นและ
ปรับเปล่ียนไปตามขอ้แนะน าต่างๆ ไดจ้นกระทัง่ไดรู้ปแบบใหม่ท่ีเป็นท่ีพึงพอใจแก่ทั้งบุคลากร ลูกคา้และ
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ผูเ้ขา้เยี่ยมชมแลว้จึงค่อยพฒันาออกมาเป็นสินคา้ตน้แบบ (Prototype) ซ่ึงเทคนิคดงักล่าวเหล่าน้ีจะช่วยให้
เกิดการพฒันานวตักรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภณัฑ์และการด าเนินงาน มีความเส่ียงทางดา้นการยอมรับ
ของตลาดนอ้ยลง รวมถึงยงัลดตน้ทุนในการพฒันาและปรับปรุงแนวคิดใหม่ๆ ใหก้บัทางบริษทัอีกดว้ย 
 

ความส าคญัขององค์กรแห่งนวตักรรมในการแข่งขันยุคใหม่ 
 การสร้างองค์กรแห่งนวตักรรมนบัวา่มีความส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนินธุรกิจและการสร้างให้
องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคปัจจุบันเน่ืองจากถ้าองค์กรไม่สามารถพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงตนเองดว้ยส่ิงใหม่ๆ แลว้ยอ่มเป็นการยากท่ีจะท าให้องคก์รนั้นประสบความส าเร็จไดใ้นระยะ
ยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความส าเร็จขององค์กรท่ีเป็นผูน้ าด้านตลาดนั้นมกัเกิดข้ึนจากการน าเสนอ
รูปแบบนวตักรรมไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ไม่วา่จะเป็นนวตักรรมทางดา้นสินคา้ ดา้นกระบวนการท างานดา้น
การใหบ้ริการ ดา้นการจดัการ หรือดา้นการตลาด 

  ดังนั้นความส าคัญของนวตักรรมท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบนัสามารถแบ่งออกได้ตาม
รายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนันวตักรรมไม่เพียงแต่จะน ามาซ่ึงความเหนือกว่าและ
แตกต่างในดา้นของผลิตภณัฑแ์ละการบริการดว้ยรูปแบบใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยงัจะเป็นการสร้างต าแหน่งทาง
การตลาดท่ีแขง็แกร่งใหเ้กิดข้ึน อีกทั้งยงัจะเป็นการสร้างการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยการสร้าง
มูลค่าเพิม่ใหเ้กิดข้ึนเพื่อทดแทนรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ท่ีมกัจะเนน้ทางดา้นการผกูขาดในดา้น
นโยบายราคาของผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอสู่ตลาด 
 ตัวอย่าง เช่น  เครือซิเมนต์ไทย (SCG) องค์กรเอกชนชั้นน าของประเทศไทยท่ีมุ่งเนน้ในการเพิ่ม
ศกัยภาพทางด้านการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงกระบวนการ
ท างาน จึงท าใหS้CG สามารถสร้างนวตักรรมไดห้ลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการผลิตเคมีภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยกระบวนการน ากลบัมาใช้ซ ้ า (Green Process) หรือนวตักรรมกระดาษเพื่อส่ิงแวดลอ้ม
ภายใตแ้นวคิด(Thinkforabetter environment) ดว้ยการใช้เยื่อกระดาษจากป่าปลูก และEcoFiber ท่ีผ่าน
กระบวนการคดัสรรและมาตรฐานการผลิต SCG PaperGreenProcess จึงช่วยลดการใชต้น้ไมล้งและยงัได้
กระดาษคุณภาพดีท่ีขาวสะอาดอีกดว้ย จะเห็นไดว้า่นวตักรรมเหล่านั้น 
สามารถตอบสนองต่อกระแสความนิยมทางธุรกิจในยุคปัจจุบนัและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ 
อีกทั้งยงัสามารถส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมไทยมีศกัยภาพแข่งขนับนเวทีธุรกิจในระดบันานาชาติต่อไป 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพของบริษทัโดยการปรับปรุงและเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้กบัลูกคา้ อีกทั้งยงั
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคอนัเน่ืองมาจากการน าเสนอถึงความเป็น
ผูน้ าหรือผูบุ้กเบิกในการน าเสนอรูปแบบธุรกิจและผลิตภณัฑ์เขา้สู่ตลาดเป็นรายแรกนั้น จะช่วยให้เกิดการ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดส้ะดวก ง่ายดายและรวดเร็วยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัสามารถก าหนดราคาในระดบัสูงไดอี้กดว้ย 
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 ตัวอย่าง เช่นโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ท่ีมีแนวนโยบายเพื่อการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพแห่งเอเชีย 
พร้อมกบัการน าเสนอนวตักรรมเพื่อสุขภาพท่ีผสมผสานแนวคิดระหว่างโรงพยาบาลและโรงแรมเขา้ไว้
ด้วยกนัตลอดจนการพฒันาบริการอย่างต่อเน่ือง เช่นการจดัเตรียมบุคลากรเพื่อการบริการด้านภาษาท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ท่ีมาจากประเทศต่างๆ ทัว่โลกและการจดัเตรียมเคร่ืองมือ 
ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัไวค้อยบริการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
  3. การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสมยัใหม่โดยภาพรวมประโยชน์ท่ีเกิดจากพฒันาให้เกิดองคก์ร
แห่งนวตักรรมยงัสามารถน าไปใชเ้พื่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยืน อนัเน่ืองมาจากอตัรา
การเพิ่มคุณค่าในรูปแบบธุรกิจและตวัผลิตภณัฑ์ไดก้ลายมาเป็นอีกหน่ึงตวัช้ีวดัของความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัระดบัองคก์รและระดบัประเทศในเวทีการคา้โลก ดงัจะเห็นไดจ้ากการรายงานประจ าปีท่ีแสดงให้
เห็นถึงความได้เปรียบทางการแข่งขนัของระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ หรือท่ีเรียกว่า The Global 
Competitiveness ของ WorldEconomic Forum (WEF) หรือ World Competitiveness Yearbook (WCY) 
ของ International Institute for Management Development ท่ีน าปัจจยัทางดา้น “ระดบันวตักรรม” มาเป็น
ดชันีช้ีวดัความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งของประเทศในเวทีการคา้โลก 
 ทั้ งน้ีสามารถสรุปได้ว่า กลไกในการสร้างองค์กรแห่งนวตักรรมให้ประสบความส าเร็จนั้น 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือองค์กรจะตอ้งมีการเช่ือมโยงระหว่างทีมงานและองค์ความรู้ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน พร้อมทั้ งต้องมีการก าหนดเป้าหมายทิศทาง รูปแบบองค์กรและวิธีการ
ปฏิบติังานขององค์กรให้ชดัเจนและมีประสิทธิภาพรวมถึงตอ้งมีการกระตุน้และจูงใจบุคลากรในแต่ละ
ส่วนงานให้เกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานในส่วนของตนให้สอดคลอ้งและเกิดกาประสานงานกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านการสร้างคุณค่าแก่องค์กรร่วมกัน 
รวมถึงตอ้งอาศยัผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ท่ีคอยให้การสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง มีการวางแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดคลอ้งกบันวตักรรมและสนบัสนุนให้บุคลากรของตนมีความกลา้คิด กลา้ท า นอกจากนั้นผูป้ฏิบติังาน
เองก็ตอ้งมีการคิดนอกกรอบท่ีพร้อมจะเรียนรู้และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและพร้อมท่ีจะรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ รวมถึงมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ใหเ้กิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด 
 

กจิกรรมที ่4  
 ใหน้กัศึกษาจงอธิบายองคป์ระกอบส าคญัขององคก์รแห่งนวตักรรม 
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สรุป 

นวตักรรมการจดัการ                                                                                                  
(Innovation Management) 

 
          จดัการนวตักรรมมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในสภาวะแวดลอ้มอยา่งปัจจุบนั ในทางพลเรือน
และภาคเอกชนนั้นไดมี้การต่ืนตวัและใหค้วามส าคญักบัแนวคิดในการน านวตักรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
และมีศกัยภาพในการแข่งขนั เม่ือนวตักรรมท าให้เกิดส่ิงท่ีใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์มีคุณค่าแลว้ การจดัการ
นวตักรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการ ดังนั้นเราอาจจะกล่าวไดว้า่ การจดัการนวตักรรม คือ 
ศาสตร์ของการต่อยอดและขยายผล โดยการรวมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เช่น วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การ
ออกแบบและการตลาด ทฤษฏีทางธุรกิจ และ เศรษฐกิจ เป็นตน้ เพื่อให้ไดม้าซ่ึง การรักษาศกัยภาพในการ
แข่งขนัและสร้างสรรค์ ผลิตภณัฑ์ ความรู้ แนวปฏิบัติ และกระบวนการใหม่ให้ดีข้ึน เม่ือการจดัการ
นวตักรรมเป็นศาสตร์ท่ีน ามาซ่ึงศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนแลว้ ส่ิงท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีผล
กบัการจดัการนวตักรรม ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการสร้างองคค์วามรู้ เช่น มีความเป็นสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary) มากกว่าการสร้างองค์ความรู้แบบเฉพาะสาขาอย่างในรูปแบบเดิม เป็นตน้ และการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการองคก์ร เช่น การเนน้ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
มากกวา่เป็นองคก์รท่ีเนน้ในกฎระเบียบ และท่ีขาดไม่ไดคื้อการเร่งสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองของนวตักรรมและการจดัการนวตักรรม  
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        บทความอืน่ที่เกีย่วข้อง  
 

   โลกใบน้ี และจะกลายเป็นส่ิงท่ีเขาเรียกวา่ “จกัรยานส าหรับความคิด…กบัการ เปล่ียนแปลงของ 
  โลก” (Bloomberg Business week Thailand, 2553: 51) 

 จากค ากล่าวของ Steve jobs เจ้าพ่อแห่งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สะทอ้นให้เห็นว่า
คอมพิวเตอร์จะเขา้มามีบทบาทต่อมนุษยม์ากข้ึน จนกลายเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการคิดของมนุษย ์และ
เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโลก ขณะเดียวกันส่ิงท่ีมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ นั่นคือ
นวตักรรม  
 จากนิยามของนวตักรรมและค ากล่าวของ Steve jobs ขา้งตน้ช้ีให้เห็นวา่ นวตักรรม ถูกพฒันาข้ึน
มาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต พร้อมทั้งยงัเป็น
ฟันเฟืองท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ หลายประเทศใช ้
นวตักรรม เป็นหัวใจส าคัญในการบ่งช้ีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของตน อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเยอรมนั นวตักรรมท่ีทัว่โลกก าลงัให้ความส าคญั นัน่คือ หุ่นยนตแ์อน
ดรอยด ์หรือ หุ่นยนตเ์หมือนมนุษยข์องประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีรูปลกัษณ์ของหญิงสาวหุ่นยนตด์งักล่าวมีลกัษณะ
แตกต่างจากหุ่นยนต์เหมือนมนุษยท์ัว่ไปเน่ืองจากสามารถแสดงอารมณ์ได้ประหน่ึงว่าเป็นมนุษยจ์ริง ๆ  
(สยามดารา, www. 2553) นวตักรรมดงักล่าวถือวา่เป็นการทา้ทายธรรมชาติ โดยการสร้างส่ิงท่ีเหนือมนุษย ์
กล่าวคือ ไม่ใช่มนุษยแ์ต่มีลกัษณะทางกายภาพท่ีคลา้ยคลึงกนัและมีประสิทธิภาพมากกว่าความกา้วหน้า
ของเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนของประเทศญ่ีปุ่น ส่งผลให้ญ่ีปุ่นกลายเป็นประเทศ
มหาอ านาจของโลก แมใ้นอดีตประเทศญ่ีปุ่นจะพ่ายแพส้งคราม และสร้างความเสียหายมหาศาล จนหลาย
คนไม่อาจคิดว่าญ่ีปุ่นจะกลายจะเป็นประเทศชั้นน าดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมเฉกเช่นปัจจุบนั แมว้่า
ประเทศญ่ีปุ่นจะมีจะมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ พื้นท่ีจ  ากัด การเกิดภัยธรรมชาติบ่อยคร้ัง ถึงกระนั้น 
ประเทศญ่ีปุ่นก็ยงัสามารถยนืหยดัจนกลายเป็นประเทศชั้นน าของโลกไดด้ว้ย นวตักรรม 
 หากมองในมิติสังคมไทยกบันวตักรรม พบวา่ สังคมไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันา นัน่หมายความ
วา่ ก าลงัพฒันาในทุกดา้นหมายรวมถึงดา้นนวตักรรมดว้ยเช่นกนั ส่งผลให้นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนในเมืองไทย
ยงัมีน้อยและไม่โดดเด่นมากนกั  แต่ขณะเดียวกนัภาครัฐและภาคเอกชนต่างเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
นวตักรรมจึงให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง โดยจดัการแข่งขนันวตักรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้
สร้างสรรค์ นวตักรรม พร้อมทั้ งกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตวัด้าน นวตักรรม อยู่ตลอดเวลา อาทิ แข่งขัน
หุ่นยนต์ Young Innovator 2011 เยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 2554 จดัโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ร่วมกบั ชุมนุมโรบอท คณะวศิวกรรมศาสตร์   เป็นตน้ 

  อยา่งไรก็ตามนวตักรรม ก็เปรียบไดก้บัดาบ 2 คม คือ มีทั้งผลดีและผลเสีย ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์
ของการใช้งาน ผลดี คือ การใช้นวตักรรมเพื่อผลกัดนัประเทศให้เกิดการพฒันา เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการ
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ผลิตของภาคอุตสาหกรรม ส่วนผลเสีย คือ การใช้นวตักรรมเป็นเคร่ืองมือในการยึดครองอ านาจ อาทิการ
ผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพื่อการท าลายลา้งมวลมนุษยชาติ เป็นตน้ แมว้่านวตักรรมจะเป็นกุญแจดอกส าคญัใน
การกา้วเขา้สู่การเป็นผูน้ าของโลก แต่การใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมควรค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
ซ่ึงผลกระทบเหล่านั้นอาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกได ้อาทิ นวตักรรมกบัการเปล่ียนแปลง
ของมนุษย ์นวตักรรมส่งผลให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปล่ียนแปลงไปจากอดีต นวตักรรมท าให้ชีวิตมนุษย์
สะดวกสบายมากข้ึน จนบางคร้ังมนุษยลื์มความยากล าบากไป มนุษยอ์าศยันวตักรรมตอบสนองความ
ตอ้งการของตน แต่มนุษยไ์ม่ไดอ้าศยันวตักรรมตอบสนองคนหมู่มาก นวตักรรมกบัการเปล่ียนแปลงของ
ประเทศ นวตักรรมก่อเกิดความเจริญภายในประเทศ เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ประเทศได้รับการ
ยอมรับจากนานาอารยประเทศ นวตักรรมสามารถท าให้ประเทศฟ้ืนตวัจากสงครามได ้อาทิ ประเทศญ่ีปุ่น 
เป็นตน้ และนวตักรรมยงัเปล่ียนแปลงประเทศให้กลายเป็นประเทศมหาอ านาจมีศกัยภาพในการต่อรองใน
ทุกด้าน นวตักรรมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม นวตักรรมส่งผลให้ธรรมชาติเกิดการ
เปล่ียนแปลง นวตักรรมก่อให้เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ “เหนือธรรมชาติ” อาทิ หุ่นยนตแ์อนดรอยด์ ของประเทศ
ญ่ีปุ่น และนวตักรรมยงัส่งผลให้ธรรมชาติขาดความสมดุล ก่อเกิดภยัธรรมทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นน ้ าแข็ง
ละลายในขั้วโลกเหนือ น ้าท่วมในหลายประเทศทั้งเอเชียและยโุรป ปรากฏการณ์เหล่าน้ีลว้นสะทอ้นให้เห็น
วา่โลกก าลงัขาดสมดุล อนัเน่ืองจากการใชน้วตักรรมในทางท่ีมิชอบนัน่เอง 

  แมว้่าความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอาจมีปัจจยัหลายประการ แต่ประการหน่ึงท่ี
ส าคญันัน่คือ  นวตักรรม แมว้่านวตักรรมจะถูกตีตราว่าหมายถึงความเจริญกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีของ
ประเทศนั้น ๆ แต่การใชน้วตักรรมใหบ้งัเกิดประโยชน์สูงสุดตอ้งอาศยัจิตส านกัประกอบกนั จึงจะส่งผลให้
การด าเนินชีวติอยูบ่นโลกแห่งการเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีความสุขไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

  นวตักรรมเปล่ียนแปลง คน 
  นวตักรรมเปล่ียนแปลง ความคิด 
  นวตักรรมเปล่ียนแปลง วถีิชีวติ 
  นวตักรรมเปล่ียนแปลง เศรษฐกิจ 
  แต่จิตส านึกไม่อาจเปล่ียนแปลงดว้ยนวตักรรม             
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    มหาวทิยาลยั   
    เจา้พระยา ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 เดือน กรกฎาคม-ธนัวาคม หนา้ 116-134 
-  สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ พกัตร์ผจง วฒันสนธ์ิ อจัฉรา จนัทร์ฉาย และประกอบ คุปรัตน์ (2553)  
    “นวตักรรม: ความหมาย ประเภทและความส าคญัต่อการเป็นผูป้ระกอบการ” ใน วารสารบริหารธุรกิจ ปี   
    ท่ี 33 ฉบบัท่ี 128 ตุลาคม – ธนัวาคม 2553 

-   http://training.ftpi.or.th/skifi/th/content/gtm -benchmarking 
-   http://www.bangkokbiznews.com/ 
-   http://www.energysavingmedia.com/ 

http://rirs3.royin.go.th/word19/word-19-a0.asp
http://www.bangkokbiznews.com/

