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 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมที่สะท้อนบริบท
ทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ  โดยเป็นการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้เชี่ยวชาญจากส านัก 
งานนวัตกรรมแห่งชาติ  นักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาและหน่วยงานด้านนวัตกรรมของ
สถาบันการศึกษา  และนักปฏิบัติในองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม และใช้การศึกษาแบบ
กรณีศึกษา  (Case Study) โดยท าการศึกษาจากบริษัทที่ได้รับ รางวัลสุดยอดบริษัทนวัตกรรม 
(Thailand Most Innovative Company) จ านวน 5 องค์การ ได้แก่ บริษัท บ ารุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชันแนล จ ากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด  (มหาชน) บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากัด  (มหาชน ) บริษัท ปูนซิ เมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ ากัด (มหาชน)   
 การศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความหมายขององค์การนวัตกรรมไว้ว่า องค์การนวัตกรรม 
หมายถึง องค์การท่ีมีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ ปรับปรุง หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
กระบวนการหรือการบริหารจัดการให้ดีขึ้น  โดยมีระบบต่างๆ ภายในองค์การที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มและความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลการศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม พบว่า คุณลักษณะขององค์การ
นวัตกรรมประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย โครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  การให้รางวัลและการยอมรับ  การสื่อสาร  การจัดการความรู้และข้อมูล
ข่าวสาร ทรัพยากร การประเมินและการล าเลียงความคิด  ผู้น า บุคลากร เครือข่าย วัฒนธรรม
และค่านิยมร่วม  
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ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การในการน าไปปฏิบัติ  คือ คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม
ที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี  ถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับองค์การท่ีต้องการมุ่งไปสู่ก ารเป็นองค์การ
นวัตกรรม แต่ การที่องค์การจะน าไปปรับใช้นั้นยังขึ้นอยู่กับบริบทท่ีแตกต่างกันไปของแต่ละ
องค์การ บางองค์การอาจไม่จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะบางประการตามผลการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะคุณลักษณะขององค์การท่ีแตกต่างกัน เช่น ประเภทของธุรกิจ ขนาดองค์การ เป็นต้น  ซึ่ง
ในส่วนขององค์การท่ีก าลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นสร้างองค์การนวัตกรรมให้มุ่งเน้นที่การสร้าง
วัฒนธรรม องค์การท่ีส่งเสริมนวัตกรรม และผู้น าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การควรให้
ความส าคัญกับนวัตกรรมและมุ่งม่ันในการสร้างองค์การนวัตกรรมอย่างจริงจัง 

 
 

 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis  The Study of Characteristics of Innovative Organization:               

Case Studies from Awarded Organizations  
Author Mr. Woottipong Pakdeelao 
Degree Master of Science (Human Resource and Organization 

 Development) 
Year 2011 
______________________________________________________________________ 
 
 The objective of this study is to find the characteristics of “Innovative 
Organization” that reflect the contexts of modern management. The study is intended to 
yield results that can be used by organizations as guidelines for a transition into 
Innovative Organization. This is a qualitative research which includes interviews of 
experts from the National Innovation Agency, academicians from Educational 
Institutions, and practitioners from award-winning organizations. The research tools also 
include case studies of 5 organizations which have won the Thailand’s Most Innovative 
Company Awards: Bumrungrad International PCL., Advanced Info Service PLC, Pruksa 
Real Estate PCL, The Siam Cement PCL, and Central Pattana PCL. 

The definition given to “Innovative Organization” in this study is an organization 
that has the ability to create, improve, and develop products, service, processes, and 
management. The Innovative Organization must have internal systems that promote 
and support innovation in order to respond to the customer’s needs and to consistently 
and sustainably add value and enhance competitiveness. 

The Results reveal that characteristics of Innovative Organization include vision, 
strategies and goals, organizational structures, human resources management, reward 
and recognition, communication, knowledge and information management, assessment 
and pipeline idea, leaders, personnel, networks, culture and shared values. 

According to the results, it is advisable for organizations to consider the 
importance of the characteristics distinguished by the study because they appear to be 
the indispensable factors for organizations hoping to transition into Innovative 
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Organization. However, the application remains dependent on the specific contexts of 
each organization. Some organizations might not need to have some of the 
characteristics listed in the study due their different characteristics such as business 
type, size, etc. The organization which is in the beginning state of transitioning into 
Innovative Organization should focus on building organization culture that promotes 
innovation and its executives must value innovation and be committed to building an 
Innovative Organization. 
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บทท่ี 1  
 

บทน า 
 

1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา  
 

 ความท้าทายท่ีทุกองค์การจะต้องเผชิญท้ังในปัจจุบันและอนาคตน้ันเป็นเร่ืองท่ีมีความ

ซับซ้อน  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่ือสารโทรคมนาคมจะ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลไปสู่การปรับตัวและ การ

เปล่ียนแปลงขององค์การ  ท าให้องค์การต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีท่ี
จะรับมือกับความท้าทาย ท่ีเกิดข้ึน และต้องพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันและเพ่ือการด ารงอยู่ขององค์การ  ซ่ึงตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 เป็นต้นมา 

องค์การส่วนใหญ่ได้น ากลยุทธ์ท่ีหลากหลายมาใช้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
องค์การ ท้ังด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) คุณภาพ (Quality) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และ

ในปัจจุบันองค์การได้น ากลยุทธ์เก่ียวกับการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ในสินค้าและบริการ
รวมท้ังกระบวนการต่างๆ ในการบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอกองค์การมาใช้อย่าง

แพร่หลาย (Merx-Chermin and Nijhof, 2005: 136)  

แนวคิดเร่ืองนวัตกรรมจึงถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญท่ีองค์การน าเข้ามาใช้ในการแข่งขัน 
เพ่ือให้การด าเนินกิจการต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดส่ิงใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ ซ่ึงเป็นการ

เพ่ิมมูลค่าและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประโยชน์สูงสุดเพ่ือ
ความม่ังค่ังในการด าเนินกิจการ (Drucker, 2002: 3; Parker, 1978: 7)  ดังน้ันนวัตกรรมจึงมี

ความส าคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่ิงท่ีจะช่วยเสริม

ศักยภาพขององค์การเท่าน้ัน แต่นวัตกรรมถือเป็น “ความจ าเป็นพ้ืนฐานขององค์การ” ถ้าหาก
องค์การใดท่ีไม่มีนวัตกรรม องค์การน้ันก็จะ ขาดความสามารถในการแข่งขันท าให้ต้องสูญ

หายไปจากกลุ่มธุรกิจ เฉกเช่นเดียวกับกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วิน (Moore, 2006: 
95)  

Palmisano ผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของ IBM กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นส่ิงท่ีธุรกิจและ

สถาบันทุกประเภทก าลังเสาะแสวงหา เพ่ือรับมือกับโลกท่ีก าลังแบนลงและการแข่งขันเข้มข้น
มากข้ึน การประดิษฐ์คิดค้นส่ิงต่างๆ ให้มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจจึงเป็นส่ิงท่ีทวี

ความส าคัญมากข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือน าไปใช้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ ซ่ึง
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ปัจจัยหน่ึงในการสร้างความแตกต่างที่ล้ าสมัยไม่เหมือนใคร ท าให้ความสามารถด้านนวัตกรรม  
( Innovation) กลายเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  
(Competitive Advantage) ของทุกองค์การ  (น้ าค้าง ไชยพุฒ , 2549: 111-113)  สิ่งเหล่านี้ถือว่า
เป็นแรงผลักดันให้ผู้น าองค์การ เห็นความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ 
แนวคิดเรื่องนวัตกรรม จึงเป็นอาวุธส าคัญ ในการบริหารจัดการ เพราะนวัตกรรมท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จและด ารงอยู่ได้ในการแข่งขันทางธุรกิจ 

จากการส ารวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง (CEO) ทั่วโลกประจ าปี 2008 ของ IBM 
(2008) โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจ านวน 1,130 คน จาก 32 อุตสาหกรรมใน 40 
ประเทศทั่วโลก  รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจ านวน 400 คนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และผู้บริหารระดับสูงจ านวน 100 คนจากประเทศจีน ผลการส ารวจระบุว่าการยอมรับใน
นวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นพื้นฐานส าคัญที่ย่ังยืนในการ สร้างความ
แตกต่าง และผู้บริหารระดับสูงในเอเชีย-แปซิฟิกร้อยละ 71  ใช้ประโยชน์จากการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสรรค์รูปแบบทางธุรกิจใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของ Boston 
Consulting Group ในปี 2008  ที่ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารอาวุโส (Senior 
Executive) จ านวนกว่า 3,000 คนทั่วโลก พบว่า ผู้บริหารอาวุโสร้อยละ 66 มองว่า นวัตกรรม
เป็นวาระ (Agenda) ที่ส าคัญอันดับต้นๆ ขององค์การ และถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญอันดับ 
1 ใน 3 ของกลยุทธ์องค์การและผู้บริหารส่วนใหญ่พร้อมที่จะทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างนวัตกรรม
ให้เกิดขึ้นในองค์การ  (Andrew, Sirkin, Knut and Michael, 2007: 6)  เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่า
นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนผลิตภาพ (Productivity) และการเติบโตขององค์การได้มากที่สุดเมื่อ
เปรียบกับกลยุทธ์หรือการจัดการอื่นๆ (Council on Competitiveness, 2005)  

ส่วนองค์การธุรกิจภาคเอกชนขอ งไทยก็มีความตื่นตัวกับ กลยุทธ์ นวัตกรรมในธุรกิจ  
โดยจะเห็นได้จากผลก ารส ารวจองค์การธุรกิจของไทยจ านวน  300 องค์การของส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ ในปี  พ.ศ. 2549 พบว่า องค์การธุรกิจมาก กว่าร้อยละ 71 มีการลงทุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานวัตกรรม โดยเป็นการลงทุนที่สูงกว่าร้อยละ 1 ของรายได้องค์การ และ
มากกว่าร้อยละ 30 ขององค์การท่ีศึกษาครั้งนี้ท่ีได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่า 
องค์การธุรกิจภาคเอกชนของไทยน้ันมีการตื่นตัวในเรื่องการสร้างนวัตกรรมแล ะมีความพยายาม
ที่จะพัฒนานวัตกรรมของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน  (ปรีดา  
ยังสุขสถาพร, 2549: 45) เนื่องจากการด าเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การแข่งขันบนฐานองค์
ความรู ้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้ กับผลิตภัณฑ์ 
การบริการ และกระบวนต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในแข่งขันที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นผู้บริหารองค์การจึงมีความต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมให้
เกิดขึ้นภายในองค์การของตน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาองค์การไปสู่ การเป็นองค์การ
นวัตกรรม (Innovative Organization) (พสุ เดชะรินทร์, 2547: 166) 
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แนวคิดเรื่ององค์การนวัตกรรมมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีเป้าหมายท่ี
แตกต่างกัน แต่เป้าหมายหลักก็คือ เพื่อการแข่งขันระหว่างองค์การและ การสร้างความแตกต่าง
ทางด้านกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน องค์การนวัตกรรมประกอบไปด้วยกระบวนการที่ครอบคลุม
ทุกส่วนขององค์การ ซึ่งเริ่มจากหนึ่งความคิด (Idea) น าไปสู่การออกแบบและการลงมือปฏิบัติ
ในสายการผลิต โรงงาน บรรยากาศการท างาน พันธกิจ  (Mission)  เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเพิ่มคุณค่าให้กับองค์การ ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Merx-Chermin and Nijhof, 2005: 135-136) 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547: 20) ได้ให้ความหมายขององค์การนวัตกรรมไว้ว่า 
เป็นองค์การที่สนับสนุนการท านวัตกรรมของบุคลากรภายในอง ค์การ ซึ่งบุคลากรจะสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้ปัจจัยท่ีหลากหลาย องค์การนวัตกรรมจึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่
หลากหลายและกระบวนการที่ซับซ้อน องค์การนวัตกรรมถือเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
องค์การในประเทศไทย และถือเป็นแนวคิดการพัฒนาที่องค์การชั้นน าในประเทศน ามาเป็นกล
ยุทธ์หลักในการพัฒนาองค์การ จะเห็นว่าองค์การนวัตกรรมเป็นท่ีคุ้นเคยและรู้จักกันในธุรกิจ แต่
บางทีอาจเกิดความสับสนระหว่างองค์การนวัตกรรมกับองค์การ ที่มีนวัตกรรม ซึ่ง องค์การที่มี
นวัตกรรมนั้นอาจมีองค์ประกอบและกระบวนการภายในองค์การไม่สอดคล้องและสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมของบุคลากร แต่องค์การก็ สามารถมี สินค้าท่ีมีนวัตกรรมได้ ซึ่งการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การลักษณะน้ีจะเป็นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพียงระยะสั้นไม่มีความยั่งยืน 
ส่วน องค์การนวัตกรรมที่สนับสนุน การท านวัตกรรมของบุคลากรภ ายในองค์การ จะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวได้ (Vrakking, 1990: 95) 
ดังนั้นผู้บริหารและ นักพัฒนาองค์การจะต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะ  องค์ประกอบ และการ
จัดการองค์การนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์การเป็นองค์การนวัตกรรมที่แท้จริง  

จากความส าคัญของนวัตกรรมที่มีต่อองค์การท้ังในปัจจุบันและอนาคต ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท าการศึกษาเพื่อ หาคุณลักษณะที่ส าคัญขององค์การนวัตกรรม และเพื่อศึกษาว่าในแต่ละ
คุณลักษณะน้ันมีการด าเนินการหรือกิจกรรม อย่างไรจึงจะสามารถระบุได้ว่าเป็นองค์การ
นวัตกรรม ทั้งน้ีผลที่ได้จากการศึกษา จะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การไปสู่การ
เป็นองค์การนวัตกรรม (Innovative Organization)  
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพ่ือหาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม (Innovative Organization) ท่ีสะท้อนบริบท
ทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ (Organization 

Development) 

 

1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  

1.3.1 ประโยชน์ต่อวิชาการ 

1.3.1.1 เพ่ิมเติมองค์ความรู้เร่ืองการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การ
นวัตกรรม 

1.3.1.2 ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อส าหรับผู้ท่ีสนใจ เร่ืองการพัฒนาองค์การ
นวัตกรรม 

 

1.3.2 ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

1.3.2.1 ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์การได้รับทราบปัจจัยในการสร้างองค์การ
นวัตกรรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

1.3.2.2 ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์การได้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความเป็น
องค์การนวัตกรรม 

1.3.2.3 นักพัฒนาองค์การได้วิธีการในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาองค์การไปสู่การ

เป็นองค์การนวัตกรรม 

 

1.4  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 

นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิดมาสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างหรือ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และส่ิงอื่นๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดส่ิงใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด โดยนวัตกรรมน้ีจะเป็นตัวสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันและผลก าไรให้กับองค์การในระยะยาว 

 องค์การนวัตกรรม หมายถึง องค์การท่ีมีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
ด้านต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการระบบและทรัพยากรต่างๆ ในองค์การให้ส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การ
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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คณุลักษณะองค์การนวัตกรรม หมายถึง คุณสมบัติหรือสิ่งที่แสดงให้รู้ว่าองค์การใดเป็น
องค์การนวัตกรรม  

องค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม หมายถึง องค์การท่ีได้รับรางวัลสุดยอดบริษัท
นวัตกรรม (Thailand Most Innovative Company) ประจ าปี 2551 และ 2552 ที่จัดโดยคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ  หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ
นักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาและหน่วยงานด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา 

นักปฏิบัติ หมายถึง ตัวแทนองค์การ ที่ได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทนวัตกรรม (Thailand 
Most Innovative Company) ประจ าปี 2551 และ 2552 ที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

 



 
 

 
บทที่ 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
วิจัยเร่ือง  การศึกษาคุณลักษณะองค์การนวัตกรรม : กรณีศึกษาองค์การท่ีได้รับรางวัล

ด้านนวัตกรรม นั้น  ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การนวัตกรรม
เพื่อน ามาวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) และสรุปเป็นปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา โดยเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและองค์การนวัตกรรม ได้มีนักวิชาการ นักวิจัย  และผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง
ภายในและต่างประเทศได้เสนอแนวความคิดไว้อย่างน่าสนใจ และมากมาย   พร้อมกันน้ีผู้วิจัยได้
น าเสนอตัวอย่างองค์การนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Practice) จากต่างประเทศด้วย  โดยผู้วิจัย
ได้ล าดับหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
2.2 แนวทางการพัฒนาองค์การนวัตกรรม 
2.3 กรณีศึกษาองค์การนวัตกรรม 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.5 สรุปคุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
 

นวัตกรรมเป็นแนวคิดที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในยุค
ปัจจุบันอย่างมาก นวัตกรรมนั้นเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถขององค์การและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จึงท า
ให้นวัตกรรมเป็นท่ียอมรับขององค์การและธุรกิจต่างๆ  ที่ได้น าเข้ามาใช้เพื่อสร้างความส าเร็จ
ให้กับองค์การ 
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2.1.1  ความหมายของนวัตกรรม 
 นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน  คือค าว่า Innovare แปลว่า ท า
สิ่งใหม่ข้ึนมา (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ , 2547: 3)  แต่ความหมายในปัจจุบันของนวัตกรรม
มิใช่เพียงแค่การท าสิ่งใหม่ๆ เท่าน้ัน นวัตกรรมยังมีความหมายท่ีกว้างยิ่งกว่านั้น มีนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขาทั้งจากใน และต่างประเทศ ได้ให้ ความหมายของค าว่า  
“นวัตกรรม (Innovation)” ไว้ ซึ่งสามารถสรุปออกเป็น 5 มุมมอง ได้ดังต่อไปนี ้   

2.1.1.1  มุมมองของความใหม่ 
 มุมมองของความใหม่  (New) นี้เป็นการให้ความหมายมุ่งเน้นไปยังความใหม่  ไม่
ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ  ดังที่ Schumpeter (1961: 6) ได้ให้ค าจ ากัดความของ ค า
ว่านวัตกรรมว่า  หมายถึง องค์ประกอบใหม่  5 ประการ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคุณสมบัติ
ใหม่ของผลิตภัณฑ์เดิม (2) กระบวนการผลิตใหม่ที่เสนอเข้าสู่อุตสาหกรรม  (3) การเปิดตลาด
ใหม่ (4) การเปลี่ยนแปลงองค์การใหม่  และ (5) การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ  หรือปัจจัยน าเข้าใหม่ 
โดยมีลักษณะเด่น  2 ประการคือ ระดับความใหม่และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถน าไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ “นวัตกรรม” หมายถึง การน าเสนอสิ่งใหม่  วิธีการใหม่ โดยนวัตกรรม  
คือ การรวมตัว การผสมผสาน หรือการสังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู่หรือความรู้ท่ีไม่เคยมีมาก่อน  ทั้ง
ยังเป็นกระบวนการของการน าความคิดที่มีประโยชน์และเปลี่ยนความคิดออกมา สร้างและเพิ่ม
คุณค่าให้กับสินค้า  บริการ และวิธีการด าเนินงาน (Certo, 2000: 554; Rue and Byars, 2000: 
446; Harvard Business School, 2003: 2; Robbins and Judge, 2007: 590)  ส่วน Bijker, 
Hughes และ Pinch (1987: 17) ได้ให้ความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทดลองไว้ว่า เป็นการน า
วิธีการใหม่ๆ  มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นข้ันๆ  เริ่มตั้งแต่
การประดิษฐ์ การพัฒนาซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการน าร่อง (Pilot Project) แล้วจึงน าไป
ปฏิบัติจริง 

2.1.1.2  มุมมองการปรับปรุง 
 มุมมองนี้เน้นที่การท าสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นสิ่งใหม่ หรือเรียกว่าการปรับปรุง  โดย 
Morton (1971: 17) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การ   นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป  
แต่เป็นการปรับปรุง เสริมแต่งและพัฒนา สอดคล้องกับ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521: 14) ที่ได้ให้
ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่าหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มา
จากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลาย
เหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ท าให้ระบบ
ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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2.1.1.3  มุมมองการรับรู้ของบุคคล 
 นวัตกรรมนั้นมีความหมายเม่ือบุคคลรั บรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่ โดย  Roger และ 
Shoemaker (1971: 13) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นความรู้ วิธีปฏิบัติที่ปัจเจกบุคคลรับรู้ว่า
เป็นสิ่งใหม่ส าหรับตนเอง  ซึ่งคล้ายคลึงกับ Roger (1983: 15) ที่ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้
ว่า คือ ความคิด การกระท า หรือวัตถุใหม่ๆ ซึ่งถูกรับรู้และยอมรับว่าเป็นสิ่งใหม่ ด้วยตัวบุ คคล
แต่ละคนหรือหน่วยงานอื่นๆ  ส่วน Barnett (1953: 7) ได้ให้ความหมายไว้ซึ่งครอบคลุมสิ่งต่างๆ 
ที่นอกเหนือจากวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ด้วย คือ นวัตก รรมเป็นสิ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาท
สัมผัสทั้งห้า เช่น วัฒนธรรม แบบแผนพฤติกรรม ความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ท่ี
เกิดขึ้นในความคิดภายใต้จิตใจของมนุษย์  

2.1.1.4  มุมมองทางเศรษฐกิจ 
นักวิชาการกลุ่มน้ีจะเน้นว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างก าไรและช่วย เพิ่มการ

แข่งขันให้กับองค์การ ตามที่ Kash (1989: 24) ได้กล่าวว่า นวัตกรรม คือ ผลของขั้นตอนของ
การรวบรวมความคิด ออกแบบ พัฒนา ผลิต และใช้งาน ซึ่งเป็นการแปลงความคิดไปสู่ความ
เป็นไปได้จริงทางการตลาด  ซึ่งสอดคล้องกับ Vrakking (1990: 2) ที่ให้ความหมายของค าว่า
นวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่มีการออกแบบ วางแผน และถูกสร้างขึ้น เพื่อ
เป็นจุดแข็งและความสามารถในการแข่งขันขององค์การในระยะยาว  นอกจากนี้ Drucker 
(2002: 95) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า นวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่มีความพิเศษเฉพาะส าหรับการ
ด าเนินกิจการต่างๆ ขององค์การท้ังภาครัฐและเอกชน  ธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว  เพื่อให้สามารถ
สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ในการด าเนินกิจการต่างๆ  โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความม่ังคั่งในการด าเนินกิจการ  ซึ่งสอดคล้องกับ  Dundon (2002: 6) 
ที่กล่าวว่า นวัตกรรม คือ ความสามารถในการสร้างผลก าไรจากการน ากลยุทธ์ด้านความคิด
สร้างสรรค์ไปปฏิบัติจริง 

2.1.1.5  มุมมองต่อผู้บริโภค 
นวัตกรรมยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ตามที่  Adair (1996: 1) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมเป็นกระบวนการของที่ท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้า  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Shepherd (1997: 115-116) ที่ได้กล่าวเอาไว้
ว่า  นวัตกรรมเป็นเสมือนอุปทานท่ีออกมาจากความคิดสร้างสรรค์ และความฉลาดของ
ผู้ประกอบการในการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและก้าวหน้าขึ้นให้กับผู้บริโภค 
และเป็นกิจกรรมที่ถูกคาดหวังว่าจะสามารถท าให้เกิดส่วนเกินของผู้บริโภคสูงสุด นวัตกรรมจึง
รวมถึงนัยของความผันแปรให้เกิดความทันสมัยมากกว่าจะเป็นเพียงในลักษณะของการสร้างขึ้น
มาแล้วหยุดน่ิง  
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ในส่วนของประเทศไทยนั้นได้เริ่มให้ความส าคัญกับนวัตกรรมมากขึ้น โดยมีองค์การและ
หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทย ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“นวัตกรรม” ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (2541: 1) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่านวัตกรรมว่า คือ การผลิต การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ จากความคิดใหม่ให้เกิดผลทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยท่ีความคิดใหม่น้ันเป็นของใหม่ส าหรับหน่วยงานหรือหน่วยเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจเป็นบริษัท หน่ วยงานของรัฐ อุตสาหกรรมหรือป ระเทศก็ได้ นวัตกรรมท าให้เกิด การ
ขยายและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดที่เกี่ยวข้อง  วิธีการผลิตและจ าหน่ายแบบ
ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการบริหารและทักษะของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้เทคโน โลยีใหม่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(Technological Innovation) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของนวัตกรรม แต่ในการน ามาใช้จะต้องรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต การบริหาร และการจ าหน่ายจึงจะได้ผล  
 กองทุนพัฒนานวัตกรรม  (2545: 14) ให้ความหมายนวัตกรรมว่า  คือ ความสามารถใน
การใช้ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมา
พัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่หรือบริการใหม่ ซึ่งตอบสนองความต้องการของ
ตลาดโดยรวม  ทั้งการปรับปรุงเทคโนโลยี  การซื้อเทคโนโลยี  การแพร่กระจายเทคโนโลยีการใช้
เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  รวมท้ังการน าระบบการ
ฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดการท านวัตกรรม 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (2547: 3) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม  คือ การผลิต 
การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุง
เทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวง
ทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากความหมายของนวัตกรรมเชิงกว้างแล้วส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติยังได้ให้ ความหมาย ของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า นวัตกรรม คือ  การน า
แนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่  หรือสร้างเป็นสิ่ง
ใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
 กล่าวโดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิดมาสร้างสรรค์ มาใช้ในการ
สร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอื่นๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด  โดยนวัตกรรมนี้จะเป็นตัวสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันและผลก าไรให้กับองค์การในระยะยาว 
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2.1.2  วิวัฒนาการและแหล่งที่มานวัตกรรม  
 2.1.2.1  วิวัฒนาการนวัตกรรม 

  นวัตกรรม เกิด ขึ้นมาในสังคมเศรษฐกิจของมนุษย์มาเป็นเวลานาน ซึ่ง ได้มี
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง ในแต่ช่วงเวลาหรือยุคสมัย เพื่อให้เกิด เหมาะสม และ เป็น
ประโยชน์สูงสุดในสภาพสังคมและเศรษฐกิจ  ซึ่ง Freeman และ Soete (1997: 153) ได้สรุปให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ยุค แสดงให้เห็นดังตารางที่ 2.1  
 
ตารางที่ 2.1 การพัฒนานวัตกรรมในยุคต่างๆ 
 

คริสต
ศักราช 

 

การพัฒนานวัตกรรม 
 

ภาคอุตสาหกรรม 
ที่ส าคัญ 

 

ลักษณะขององค์การ
ทางเศรษฐกิจ 

1770-1840 
 

การพัฒนาระบบกลไกทาง
กลศาสตร์ 
 

อุตสาหกรรมทอผ้า 
 

ผู้ประกอบการขนาด
เล็กและบริษัทขนาด
เล็ก 
 

1840-1890  
 

การพัฒนาพลังงานไอน้ า 
 

อุตสาหกรรมขนส่งการ
เดินรถไฟ 
 

บริษัทขนาดเล็ก และ
เริ่มมีบริษัทขนาดใหญ่ 
 

1890-1930 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ไฟฟ้า 
 

อุตสาหกรรมเหล็ก เคมี 
ไฟฟ้า 
 

บริษัทยักษ์ใหญ่ท้ังภาพ
รัฐและเอกชน 
 

1930-1970 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
ขนาดใหญ่ 
 

อุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์ เครื่องบิน สินค้า
อุปโภคบริโภค การ
สังเคราะห์วัตถุดิบ 

บริษัทข้ามชาติ บริษัท
ลงทุนขนาดใหญ ่
 

 
 
แหล่งที่มา: Freeman และ Soete, 1997: 153 
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2.1.2.2  แหล่งที่มาของนวัตกรรม 
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2549: 16-20) อธิบายว่าจุดก าเนิดนวัตกรรมในธุรกิจมาจาก 

2 แหล่ง คือ 
1)  การคิดค้นภายในองค์การ องค์การมักจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและ 

พัฒนาขึ้นภายใน องค์การ  และจัดหาผู้ที่มีความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือการพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ ซึ่งการเกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องนั้น โดยทั่วไปมักมาจากการ
กระตุ้นนวัตกรรม โดยการใช้วัฒนธรรม องค์การ เป็นกลไกผลักดันให้บุ คลากรทั้งหมดของ
องค์การตื่นตัว สร้างความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ให้กับองค์การ 

2)  การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และรับนวัตกรรมจากภายนอกหรือนวัตกรรม  
แบบเปิด (Open Innovation) หมายถึง เปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอก ซึ่งจะท าให้แนวคิด
ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลายกว่า  รวมถึงอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีต่ ากว่าการ
พัฒนาเองทั้งหมด อาจใช้การ จ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า หรืออาจจะ
ร่วมมือในเชิงพันธมิตรกับหน่วยงานท่ีมีความพร้อมและบุคลากรในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 
เพื่อร่วมกันคิดค้นนวั ตกรรมจากความถนัดของทั้งคู่ เป็นต้น เทคนิคส าคัญในการพัฒนา การ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับนวัตกรรมจากภายนอก หรือนวัตกรรมแบบเปิด ได้แก่ 

(1)  ซื้อเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่จากองค์การภายนอก อาจเป็น
การซื้อนวัตกรรมที่องค์การนั้นคิดค้นข้ึนมาอยู่แล้ว หรือจะเป็นการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก 
เพื่อให้พัฒนาเทคโนโลยีตามลักษณะที่ต้องการ 

(2)  การร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับองค์การอื่น เพื่อน าความรู้
ความสามารถและทรัพยากรเข้ามาใช้ในการพัฒนาร่วมกันกับบุคลากรของกิจการ  

(3)  เข้าร่วมลงทุนและ/หรือเข้าซื้อกิจการในหน่วยงานเล็กที่มี
ศักยภาพสูง เพื่อน าจุดเด่นของหน่วยงานดังกล่าวเข้ามาใช้พัฒนาต่อไปในอนาคต  

(4)  การจัดตั้งศูนย์กลางความรู้ (Knowledge Center) เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวคิดใหม่ๆ ระหว่างกันในวงกว้าง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขา เข้ามามีบทบาทในการสร้างความคิดใหม่ๆ   

 
2.1.3  ความส าคัญของนวัตกรรม 
นวัตกรรมเป็น กลยุทธ์ที่ ส าคัญในการ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจาก

องค์การสามารถที่จะน าเสนอสินค้า บริการ และกระบวนการในการท างา นใหม่ๆ ให้ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถใน การน าเสนอสิ่งใหม่ท้ังในรูปของสินค้าใหม่ 
บริการใหม่ กระบวนการใหม่ ระบบใหม่ การสื่อสารใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว
กว่าคู่แข่งขัน ประหยัด มีคุณภาพ  และการมีกระบวนการ การท างานที่จะช่วยท าใ ห้องค์การ
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สามารถท าในส่ิงท่ีผู้อื่นไม่สามารถท าตามและลอกเลียนแบบได้ ซ่ึงจะท าให้องค์การได้ประโยชน์
มากมาย เช่น ท าให้อยู่รอดได้ในโลกอนาคตท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้เจริญเติบโตอย่าง

ชาญฉลาด ได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า ได้คุณค่าเพ่ิมแม้ในส่ิงท่ีมีอยู่ท าอยู่ ประหยัดต้ นทุน มี
กระบวนการงานง่ายข้ึน และเร็วข้ึนท าให้องค์การมีชีวิตชีวา การท างานสนุกสนานมากข้ึน มีทาง

แก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์หลากหลายมากข้ึน และท าให้องค์การมีมูลค่าทรัพย์สินมากข้ึน และ

นอกเหนือจากน้ันนวัตกรรมยังช่วยให้องค์การได้รับการปกป้องทางทรัพย์สินทางปัญญาจากคู่
แข่งขันได้ด้วย (พสุ เดชะรินทร์, 2547: 13-14)  

ด้วยเหตุน้ีการท างานอย่างสร้างสรรค์ในองค์การนวัตกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีก าลังได้ความ
นิยมอย่างสูงในทุกวันน้ี หลายบริษัทท้ัง  Apple, Microsoft, Hewlett Packard, Pittsburg Plate, 

Toyota, Sony และ Honda ล้วนเข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมท้ังส้ิน  แม้ใน

ระดับประเทศ ท้ังรัฐบาลคานาดา และรัฐบาลออสเตรเลียก็ประกาศท่ีจะเป็นประเทศนวัตกรรม
เช่นกัน  การเป็นองค์การนวัตกรรมจึงเป็นกระแสการแข่งขันล่าสุด ใครท าได้ส าเร็จก่อน ก็จะอยู่

ในแถวหน้าของผู้ประสบความส าเร็จในยุคต่อไป ส่วนองค์การใดไม่สนใจนวัตกรรมเลย อาจจะ
ต้องค่อยๆ ตกยุคไปในท่ีสุด  ดังน้ันทุกองค์การท้ังภาครัฐและเอกชนจึงควรใส่ใจในความเป็น

องค์การนวัตกรรมอย่างจริงจัง (ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, 2550: 28-29) 

 เน่ืองด้วยนวัตกรรมมีความส าคัญมากมายดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น องค์การต่างๆ จึงให้
ความส าคัญกับการน านวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์การ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่าง

กันไปตามความแตกต่างของแต่ละองค์การ ซ่ึงสามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการสร้างและน า 
นวัตกรรมไปใช้ในองค์การได้ดังต่อไปน้ี (วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2550: 11-12; Kash, 1989: 24; 

Sherwood, 2001: 55) 

1)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้สูงข้ึน 
2)  เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

3)  เพ่ือสร้างตลาดใหม่ 
4)  เพ่ือพัฒนาช่วงของสินค้า เช่น ความหลากหลายของสินค้า 

5)  เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนแรงงานให้ต่ าลง 

6)  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต 
7)  เพ่ือลดการใช้วัสดุ ลดการท าลายส่ิงแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน 

8)  เพ่ือทดแทนสินค้าและบริการเดิมท่ีมีอยู่ 

9)  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ข้อก าหนด มาตรฐาน กฎหมายต่างๆ 
10)  เพ่ือให้มีรูปแบบการใช้งานท่ีดีกว่าเดิมและหลากหลายข้ึน 

11)  เพ่ือสร้างรูปแบบการใช้งานหรือกระบวนการใหม่ 
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2.1.4  ประเภทของนวัตกรรม 

ประเภทของนวัตกรรมได้มีผู้แบ่งไว้หลากหลาย ซ่ึงสามารถรวบรวมได้ ดังน้ี 
2.1.4.1 ประเภทนวัตกรรมแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน (ส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ, 2547: 6; ภาณุ ลิมมานนท์, 2549: 21-22; Robert, 1995: 5-6) 
    1)  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูก 

ผลิตข้ึนในเชิงพาณิชย์ท่ีได้ปรับปรุงหรือเป็นส่ิงใหม่ในตลาด การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

จ าเป็นต้องมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสนอคุณค่าให้แก่ลูกค้า ซ่ึงต้อง

อาศัยองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ การพัฒนาคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในการออกแบบ

ต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แบ่งได้ 2 แบบ คือ (1) ผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถจับต้องได้ (Tangible Product) หรือสินค้าท่ัวไป (Goods)  (2) ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ 

(Intangible Product) หรือการบริการ (Service)  

2)  นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปล่ียน 
แนวทาง หรือวิธีการผลิตสินค้า หรือการให้บริการในรูปท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม ด้วยการ

พัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี 
ตลอดจนความรู้ กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด 

วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ท่ีส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงข้ึน  
   3)  นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) การสร้าง 

นวัตกรรมทางการจัดการน้ันองค์การจะต้องใช้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาปรับปรุง
ระบบโครงสร้างเดิมขององค์การ ซ่ึงรูปแบบการบริหารจะเป็นไปในลักษณะการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน ซ่ึงจะท าให้เกิดความคิดเห็นใหม่ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลุกค้า และสามารถสร้างรายได้และน าไปสู่ผลก าไรให้กับบริษัทได้ เช่น การบริหาร
ขององค์การในลักษณะท่ีเป็นงานประจ า กับสายการบังคับบัญชาท่ีเป็นแบบโครงการ เป็นต้น 

   4)  นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) จะเก่ียวข้องกับการ 

น าเสนอบริการใหม่ท่ีเกิดจากการสร้างข้ึนใหม่ หรือปรับปรุงส่ิงเดิม เช่น การปรับปรุงลักษณะ

การท างาน เทคโนโลยี การใช้งาน หรือด้านอื่นๆ  

5)  นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation)  
จะเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินท าธุรกิจท่ีสามารถสร้างมูลค่าให้เกิดข้ึน 

6)  นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) คือ การพัฒนาตลาด 
ใหม่ท่ีมีการปรับปรุงวิธีการในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุผลิตภัณฑ์โปรโมช่ันหรือราคา 
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7)  นวัตกรรมองค์การ (Organizational Innovation) คือ การสร้างการ 
เปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ การปฏิบัติการ ตัวแบบ และอาจรวมถึงกระบวนการ การตลาดและ

รูปแบบธุรกิจ  เป็นนวัตกรรมท่ีเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการและบริหารองค์การ 
ซ่ึงจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการบริการการจัดการมาปรับปรุงการบริหารภายใน

องค์การ 

2.1.4.2  ประเภทนวัตกรรมแบ่งตามลักษณะการเปล่ียนแปลง 
Harvard Business School (2003: 2-4)  ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรมไว้ 2 

ประเภทหลัก ได้แก่ 
1)  นวัตกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental 

Innovation) นวัตกรรมท่ีเป็นส่วนเพ่ิม จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว โดยอาจ

เป็นการท าส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน หรือเป็นการสร้างส่ิงใหม่ท่ีดีข้ึนกว่าเดิม  
2)  นวัตกรรมท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง (Radical 

Innovation) นวัตกรรมประเภทน้ีจะเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน โดยนวัตกรรมท่ีเป็นการสร้าง
ความเปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง จะถูกน าเข้ามาแทนท่ีเทคโนโลยีเดิม  

 

2.1.5  ระดับของนวัตกรรม 

ชาพิโร (2549: 24-25) กล่าวว่า นวัตกรรมเก่ียวข้องกับความสามารถขององค์การ ถ้า
หากองค์การให้ความส าคัญกับการเสริมความสามารถขององค์การ องค์การก็จะสามารถสร้าง

นวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมได้มากข้ึน นวัตกรรมในองค์การแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
2.1.5.1  นวัตกรรมระดับกิจกรรม (Event Idea) นวัตกรรมเป็นเพียงกิจกรรมใน 

การรวบรวมความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังๆ เช่น การระดมความคิด การประกวดความคิดใหม่ๆ ซ่ึง

หลายคร้ังท่ีแนวความคิดดีๆ สามารถสร้างคุณค่ามหาศาลให้บริษัท แต่การน าแนวคิดไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมมีอยู่น้อยมาก  

2.1.5.2  นวัตกรรมระดับกระบวนการ (Process Deliverable) นวัตกรรมระดับน้ี 

จะเก่ียวข้องกับกระบวนการท างานมากข้ึน องค์การมีกระบวนการในการระบุปัญหาและเลือก

แนวความคิดเพ่ือมาช่วยแก้ปัญหา โดยจัดท าแผนด าเนินการเพ่ือให้น าแนวความคิดมาปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงจะเกิดข้ึนเป็นช่วงๆ ไม่มีความต่อเน่ือง 
2.1.5.3  นวัตกรรมระดับองค์การ (Capability Environment) นวัตกรรมในระดับ 

น้ีจะเป็นความสามารถหลักขององค์การ พนักงานจะด าเนินการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการท างานอยู่อย่างต่อเน่ืองและ

สม่ าเสมอ โดยระดับของนวัตกรรมจะมีการพัฒนาเป็นล าดับข้ัน จากระดับระดับกิจกรรม ไปสู่

ระดับกระบวนการและระดับองค์การ 
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2.1.6  กระบวนการนวัตกรรม 

Harvard Business School (2003: xi-xii) และ Sherwood (2001: 10) ได้กล่าวไว้ว่า 
กระบวนการนวัตกรรม คือ ข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีท าให้เกิดนวัตกรรมข้ึนในองค์การ โดย

กระบวนการนวัตกรรมมี 5 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี  
2.1.6.1 การสร้างความคิดใหม่ (Idea Generation) ความคิดใหม่ๆ เกิดข้ึน 

2.1.6.2 การรับรู้ถึงส่ิงท่ีเป็นโอกาส (Opportunity Recognition) การวิเคราะห์

เพ่ือหาโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือท่ีเรียกว่า “โอกาสทางธุรกิจ” 

2.1.6.3 การประเมินความคิด (Idea Evaluation) การคัดเลือกความคิดท่ีคิดว่า

มีความก้าวหน้า 
2.1.6.4 การพัฒนาความคิด (Development) การปรับเปล่ียนความคิดจาก

แนวคิดไปสู่แนวทางการท างาน 

2.1.6.5 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) การน าความคิด
ไปสู่กระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติจริงในองค์การ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการนวัตกรรม 

แหล่งที่มา:  Harvard Business School, 2003: xii 
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2.2  แนวทางการพัฒนาองค์การนวัตกรรม 
 

2.2.1  ความหมายขององค์การนวัตกรรม 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้า ความหมายของค าว่าองค์การนวัตกรรม 

(Innovative Organization) ซ่ึงมีนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ และองค์การต่างๆ ให้ค าจ ากัดความไว้ 
ซ่ึงสามารถแบ่งความหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 

2.2.1.1  องค์การท่ีสร้างนวัตกรรม (Organizational Innovation) 

 นักวิชาการและนักวิจัยในกลุ่มน้ี ได้ให้ความหมายองค์การนวัตกรรมว่าเป็น

องค์การท่ีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจขององค์การ ตามท่ี Holder และ 

Matter (2008)  กล่าวว่าองค์การนวัตกรรม คือ องค์การท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนวัตกรรมน้ันไม่ได้จ ากัดแค่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ แต่รวมไปถึงการ

ด าเนินการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์การด้วย  ส่วน McGregor (2008) กล่าวเอาไว้ว่า 
องค์การนวัตกรรม (Innovative Company) คือ องค์การท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมในด้านต่างๆ ออกสู่ตลาดซ่ึงจะส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จทางธุรกิจ ซ่ึงมี

ความสอดคล้องกับ Robert (1995: 6) ท่ีว่าคือ องค์การท่ีพยายามมองหาหนทางน าเอาทรัพย์สิน 
และทรัพยากรท้ังหลายท่ีมีอยู่ ท่ีให้ผลประโยชน์และผลิตผลต่อองค์การในปริมาณน้อยมา

ปรับปรุงใช้ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนและผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน   
 นอกจากน้ี Vrakking (1990: 94-102) กล่าวว่า องค์การนวัตกรรม คือ องค์การท่ี

มีศักยภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) สามารถสร้างนวัตกรรม

เพ่ือน าเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อลูกค้าและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะ
เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวให้กับองค์การ 

ส่วนส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547: 20) กล่าวไว้ว่า องค์การนวัตกรรม มีความหมายท่ี

แตกต่างกันสองประการ กล่าวคือ เป็นองค์การท่ีเป็นต้นก าเนิดของนวัตกรรม หรือเป็นองค์การท่ี
สนับสนุนการท านวัตกรรมของบุคลากรภายในองค์การนวัตกรรมซ่ึงจะรังสรรค์นวัตกรรมโดยใช้

ปัจจัยท่ีหลากหลาย  
 2.2.1.2  แนวคิดการบริหารองค์การแบบใหม่ 

 นักวิชาการกลุ่มน้ีให้ความหมายองค์การนวัตกรรมว่า เป็นแนวคิดท่ีใช้ในการ

บริหารองค์การในรูปแบบใหม่หรือเป็นรูปแบบใหม่ขององค์การ โดย กีรติ ยศย่ิงยง (2552 :56) 
ได้สรุปว่า องค์การนวัตกรรมเป็นแนวคิดการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ในการปรับเปล่ียน

คุณลักษณะองค์การหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมองค์การ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่เคยปรับเปล่ียนมาก่อน
เพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้าของโลกาภิวัฒน์ท่ีมีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพ่ิม

คุณค่า พัฒนาสินค้าและบริการท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
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ของลูกค้า  ความอยู่รอดและความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์การในตลาดการค้าโลกเสรี  
ส่วน Sunje และ Pasic (2003: 1) กล่าวว่า องค์การนวัตกรรมเป็นรูปแบบใหม่ขององค์การตาม
แนวคิดของ Henry Mintzberg ซึ่งเกิดขึ้นคร้ังแรกยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากในสังคม เนื่องจากมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การท่ีมีความ
ซับซ้อนและมีพลวัตร  รูปแบบองค์การนี้จะสร้างความแตกต่าง เป็นผลมาจากกา รมีนวัตกรรมใน
ระดับสูงซึ่งจะท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและท าให้องค์การสามารถด ารงอยู่ได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับความหมายของ   Ekvall (2002: 406) ที่กล่าวว่า องค์การนวัตกรรมเป็นองค์การที่
มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดย
ใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ ระบบ โครงสร้าง และนโยบายต่างๆ   

Tidd, Bessant และ Pavitt (2001: 315) กล่าวว่าองค์การนวัตกรรม คือ องค์การ
ที่มีการบูรณา การองค์ประกอบต่างๆ ให้ท างานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ท าให้
นวัตกรรมแพร่ซ่านท่ัวทั้งองค์การ  ส่วน Brady (อ้างถึงใน Adair, 1996: 195) ได้กล่าวเพิ่มเติม
ถึงองค์การนวัตกรรมไว้ว่า เป็นการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ในองค์การที่ได้รับก าร
ส่งเสริมสนับสนุนการให้ข้อมูลย้อนกลับและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า องค์การนวัตกรรม (Innovative Organization) คือ 
องค์การท่ีมีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการ
ระบบและทรัพยากร ต่างๆ ในองค์การให้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
2.2.2  เหตุผลของการเกิดองค์การนวัตกรรม 
Higgins (1995: 5-8) ได้กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 องค์การจะต้องเผชิญหน้ากับความ

ท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท าให้การอยู่รอดและความเจริญเติบโตของธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
อีกต่อไป ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้   

 2.2.2.1  อัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว Alvin Tofler ได้ท านายว่า ในศตวรรษ 
ที่ 21 มนุษย์และองค์การจะต้องเผชิญกับปัญหาเนื่ องจากอัตราการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นองค์การท้ังหลายจะต้องเลือกระหว่างการเปลี่ยนแปลงหรือล่มสลาย  

 2.2.2.2  ระดับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จ านวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดภายใน 
ประเทศและตลาดโลก เนื่องจาก การเพิ่ม พลัง การแข่งขัน ของบริษัทในทวีปยุโรปและกลุ่ ม
ประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกท าให้มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ของโลก  

 2.2.2.3  การแข่งขันทางธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้ธุรกิจภายในประเทศมีผู้
แข่งขันต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและพยายามเข้ามาท าส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจภายในประเทศ 

 

http://www.henrymintzberg.com/
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 2.2.2.4  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว องค์การท้ังหลายต่างอาศัย 
เทคโนโลยีในการแข่งขันเพื่อเพิ่มคว ามได้เปรียบและสามารถอยู่รอดได้ องค์การใดที่มี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

 2.2.2.5  ความหลากหลายของแรงงาน เช่น ประชากรศาสตร์จ านวนชายหญิงใน 
ที่ท างาน ความคาดหวังของพนักงานที่ต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจในการ
ท างาน การเตรียมความพร้อมในการท างานและอายุเฉลี่ยของพนักงาน 

 2.2.2.6  การขาดแคลนทรัพยากร ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทรัพยากรที่ส าคัญทั้ง
พลังงาน น้ า และทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะส าหรับการลงทุนจะน้อยลงและจะขาดแคลนทั่วโลก  

 2.2.2.7  การเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคฐานความรู้ ในศตวรรษที่ 
21 การจัดการความรู้จะแพร่กระจายไปท่ัว ในบางองค์การจะน าข้อมูลไปใช้ในการสร้างความ
ได้เปรียบทางกลยุทธ์ ในศตวรรษที่ 21 สังคมจะกลายเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร อยู่บนฐานของ
องค์ความรู้ ที่ประกอบไปด้วยลิขสิทธิ์ กระบวนการ ทักษะการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับลูกค้าและคู่ค้า ความรู้เหล่าน้ีจะช่วยให้องค์การได้เปรียบในการแข่งขัน 

 2.2.2.8  ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจและตลาด ในช่วงปี 1990 
สหรัฐอเมริกามีปั ญหาขาดดุลทางการค้าอย่างรุนแรง เนื่องจากปัญหาหลายประการ รวมไปถึง
ขาดแคลนการลงทุนในการวิจัย และการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเศรษ ฐศาสตร์
การเงินของโลกปรับตัวเข้ากับการขยายตัวในยุโรป รัสเซีย จีน  และภูมิภาคแปซิฟิก  แล้วยั ง
รวมถึงปัญหาอายุของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย  

 2.2.2.9  ความต้องการที่มากขึ้นของผู้เกี่ยวข้อง ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทั้งหลายมีความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ความม่ันคงระหว่างการควบรวมกิจการ 
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้น คุณภาพของสินค้าและบริการที่มีต่อลูกค้า การมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้จัดการและธุรกิจ  

 2.2.2.10  การเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  สิ่งนี้จึง
ท าให้ผู้จัดการจะต้องพิจารณามากขึ้นในทุกระดับเมื่อจะสร้างหรือปรับใช้กลยุทธ์  ปัญหาต่างๆ 
จะยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นแล้วจึงต้องใช้นวัตกรรมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในการ
ท างาน ซึ่งเป็นเร่ืองยากที่จะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ องค์การท้ังหลาย จึงต้องแสวงหา
วิธีการเพื่อความ อยู่รอดและเติบโตภายใต้ในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งนวัตกรรมเป็นหนทางเดียว
ขององค์การในการด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดในสถานการณ์ดังกล่าว 
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2.2.3  ความส าคัญขององค์การนวัตกรรม 
 ในปัจจุบันทุกองค์การ ต่าง มุ่งพัฒนา ไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมเพื่อ ต้องการมี
นวัตกรรมเป็นขีดความสามารถหลักขององค์การ เนื่องจากนวัตกรรม สามารถ สร้างความ
ได้เปรียบให้กับองค์การได้ในสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย ในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างมูลค่ าและการด าเนินการ ความก้าวหน้าของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
ปัญหาในระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันระดับ 
โลกที่มีสินค้าและบริการที่มีความคล้ายคลึงกัน (Drucker, 2002: 98; Dundon, 2002: 4-5; 
Holder and Matter, 2008)  

ในปี 1999 Pricewaterhouse Coopers (1999: 6) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
โลกและนวัตกรรมพบว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ท าให้เกิด มูลค่าและการเติบโตให้กับ องค์การ และ
หลายองค์การเริ่มให้ความสนใจในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ  ทั้งน้ีนวัตกรรมยัง
สามารถสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับองค์การด้วย ดังนี้ 

2.2.3.1  ช่วยดึงดูดผู้ถือหุ้นและช่วยเพิ่มมูลค่าราคาหุ้นขององค์การ เนื่องจากใน
การท านายราคาจะพิจารณาจากมูลค่าในปัจจุบันและอนาคต  

2.2.3.2  ช่วยดึงดูดพนักงานใหม่ ภาพลักษณ์ทางด้านนวัตกรรมจะช่วยในการ
ดึงดูดคนเก่งหรือคนท่ีมีความสามารถ ซึ่งหายากและเป็นที่ต้องการ 

2.2.3.3  ช่วยในการธ ารงรักษาพนักงานในองค์การ เนื่องจากพนักงานจ านวน
มากต้องการท างานกับองค์การท่ีมีความเจริญก้าวหน้า และย่ิงรู้ว่าเป็นการท างานที่สร้าง
นวัตกรรมก็จะยิ่งท าให้พนักงานท างานอย่างมีคุณค่า  

 
2.2.4  คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 
คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมนั้นเป็นเสมือนคุณสมบัติหรือสิ่งที่แสดงให้รู้ว่า

องค์การใดเป็นองค์การนวัตกรรม ซึ่งคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมนี้ได้ มีผู้รวบรวมและ
น าเสนอไว้ ดังต่อนี ้

 2.2.4.1  Quinn (1991:17-28) ได้เสนอคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 6 
ประการ ซึ่งสรุปมาจากการศึกษาคุณลักษณะหลักขององค์การนวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
อันประกอบด้วยคุณลักษณะในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1)  บทบาทของผู้น า ผู้น าจะต้องสร้างความชัดเจนในสิ่งที่องค์การ 
ต้องการ และต้อง มุ่งม่ันทุ่มเทในการปกป้องและสนับสนุนความคิดที่ดีของพนักงาน ผู้น าต้องมี
ความสามารถในการกระตุ้นและจูงใจให้พนักงาน ที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  และ
จะต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการท างานของพนักงานด้วย 
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2)  บุคลากรมีพฤติกรรมหรือการกระท าที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด 
กล้าเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มีความเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้สร้างความส าเร็จด้านความคิด 
(Idea Champion) คือ เป็นบุคคลที่มีความต้องการที่จ ะค้นหาและสร้างสิ่งใหม่ มีแรงปรารถนา
และความเชื่อในความคิดใหม่ พร้อมทั้ง มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ
ความคิดนั้นด้วย บุคคลประเภทน้ีมีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก  

3)  มีค่านิยมที่ส่งเสริมคิดสร้างสรรค์ องค์การจะต้องปลูกฝังและหล่อ 
หลอมให้พนักงานมีพฤติกรรมหรือการกระท าที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ 
รวมท้ังองค์การควรจัดตั้งหน่วยงานหรือทีมงานส าหรับรับผิดชอบเกี่ยวนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อบ่มเพาะ จัดเก็บ และส่งเสริมความคิดของพนักงานเข้าสู่กระบวนการพัฒนาโดย
ปราศจากอุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางจากระบบการบริหาร   

4)  ส่งเสริมกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ จากการศึกษาพบว่าบ่อยครั้ง  
ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นในเวลานอกเหนือจากการท างานประจ า ดังนั้นองค์การควรส่งเสริม
ให้พนักงานได้ท ากิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ  การสนับสนุนเวลาในการท ากิจกรรมพิเศษ
นอกเหนือจากการท างาน  

5)  มีการกระตุ้นท่ีหลากหลาย องค์การควรมีรูปแบบที่หลากหลายใน 
การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น  การให้พนักงานได้ออกไป
ภายนอกองค์การ เพื่อ ให้มีโอกาสเจอสิ่งแวดล้อมภายนอกและได้ พูดคุยกับคนท่ีมีความคิด ที่
แตกต่างและ หลากหลาย การหมุนเวียนพนักงานไปท างานที่แตกต่าง อนุญาตให้พนักงานเข้า
ร่วมในกิจกรรมอาสาสมัคร และเปิดโอกาสพนักงานได้เข้าร่วมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับ
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และองค์การอื่นๆ 

6)  การให้ความส าคัญกับสื่อสารภายในองค์การ องค์การควรส่งเสริม 
ให้พนักงาน มีโอกาสได้พบปะกันในลักษณะ เครือข่าย สหวิชาชีพ ที่ท าให้เกิด ความหลากหลาย
ทางด้านทักษะความรู้ ความคิด และความเชี่ยวชาญ การสื่อสารเช่นน้ีอาจน าไปสู่การร่วมมือกัน
เพื่อพัฒนาหรือสรา้งให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม  
  2.2.4.2  Cook (2002) ได้น าเสนอคุณลักษณะร่วมขององค์การนวัตกรรม โดย
สรุปมาจากการศึกษาเยี่ยมชม 20 องค์การนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น  Dell Computer, 
GSD&M, Nortel, Manco, Roberts Express และ Cirque du Soleil ซึ่งสามารถสรุปคุณ
ลักษณะร่วมขององค์การนวัตกรรมได้ดังนี้ 

1)  คา่นิยมร่วม การมีค่านิยมร่วมของพนักงานถือเป็นคุณลักษณะ 
พื้นฐานขององค์การนวัตกรรม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการ สร้าง และปลูกฝังค่านิยมด้าน
นวัตกรรมลงในวัฒนธรรมขององค์การ ค่านิยมที่มีความชัดเจนจะท าให้บุคลากรมีความพยายาม
และพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อให้องค์การอยู่รอด  
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2)  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม จะต้องมีการเชื้อเชิญให้พนักงาน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานด้านนวัตกรรม ซึ่งอาจจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
โครงการพิเศษและกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน  เพื่อท าให้พนักงานได้มีโอกาส แสดง
ความคิดใหม่ๆ หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

3)  ส่งเสริมบรรยากาศการท างานที่สนุกสนานและการเปิดกว้างทาง 
ความคิด องค์การนวัตกรรมจะต้องสนับสนุนให้มีการสื่อสารในทุกระดับ และส่งเสริมกิจกรรมที่มี
การพบปะหรือปฏิสัมพันธ์กันของพนักงาน เช่น การสร้างห้องไว้ส าหรับให้ พนักงานทีมงาน และ
โครงการได้มีพื้นที่ในการพบปะ  ประชุมงาน  และท ากิจกรรมร่วมกัน รวมท้ังเป็นห้องไว้ส าหรับ
การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ของพนักงานและทีมงาน มีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมบรรยากาศการท างานที่สนุกสนานและการเปิดกว้างทางความคิด  เช่น การเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ตกแต่งห้องท างานด้ วยตนเองและการไปทัศนศึกษาในองค์การต้นแบบท่ีมี
บรรยากาศการท างานที่สนุกสนาน 

4)  มีการเฉลิมฉลองให้กับความส าเร็จ องค์การต้องให้ความส าคัญกับ 
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น โดย จัดกิจกรรมการแสดงความยินดี ชื่นชม และขอบคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ มีป้ายช่ืนชมหรือแสดงรางวัลที่ได้รับจากความส าเร็จไว้ทั่วทั้งองค์การ  

5)  มีการบอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นมาขององค์การ 
องค์การต้องแสดงและท าให้ พนักงานรับทราบประวัติความเป็นมาขององค์การและเรื่องราวของ
พนักงานต้นแบบที่เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการสร้างหรือคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเป็นบทเรียน
หรือแนวทางในงานและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน  

6)  มีการด าเนินงานที่มุ่งเน้นลูกค้า โดยมีการท างานที่ให้ความส าคัญ 
ในการ ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งองค์การอาจจะมี
กระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้พบปะกับลูกค้า เพื่อให้พนักงานได้รับรู้
ความคิดและปัญหาของลูกค้าแล้วน ามาแก้ไขและสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม  

7)  มีการด าเนินงานที่มุ่งเน้นอนาคต จะต้องให้ความส าคัญในการ 
ตรวจสอบแนวโน้ม (Trends) หรือการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการ
ปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น แนวทางการด าเนินงาน การตลาด และ
เทคโนโลยี เป็นต้น  

8)  ทีมงานข้ามสายงาน ลักษณะการท างานแบบทีมข้ามสายงานเป็น 
รูปแบบการท างานในองค์การนวัตกรรม โดยสมาชิกของทีมงานจะประกอบไปด้ วยบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น นักออกแบบ วิศวกร และนักการตลาด เป็นต้น 
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2.2.4.3  Harvard Business School (2003: 100-107)  ได้เสนอคุณลักษณะของ
องค์การที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ ดังนี้ 

1)  มีผู้บริหารที่มีความกล้าเสี่ยงโดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลและ 
ยอมเปิดใจรับ กับความคิดหรือ การทดลองสิ่งใหม่  รวมท้ังต้องมี ความสุขุมและยอมรับกับ ความ
ผิดพลาดหรือล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในการสร้างนวัตกรรม 

2)  องค์การให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
องค์การต้องมองว่านวัตกรรม เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ ไม่ใช่ แค่กิจกรรมพิเศษที่ท าโดยพนักงาน
เพียงไม่กี่คนเท่านั้น และต้องมีการส่งเสริม ยอมรับความคิดและวิธีการใหม่ในการท างาน 

3)  มีระบบข้อมูลข่าวสารที่มีการไหลเวียนอย่างอิสระ โดยพนักงาน 
สามารถเข้าถึงข้ อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการท างานได้ หลายช่องทาง และมีการส่งเสริมให้พนักงาน
ได้มีโอกาสพบปะหรือมีช่องทางส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 

4)  มีระบบการจัดการความรู้ที่มีการจัดเก็บรวบรวมความรู้จากทั้ง 
ภายในองค์การและภายนอกองค์การ  โดยพนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย 
ความรู้เหล่าน้ีจะมีความส าคัญในการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดใหม่และนวัตกรรม  องค์การ
จะต้องส่งเสริมให้พนักงานใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้ภายในองค์การ เช่น การสร้างกลุ่มของผู้
ที่มีความสนใจร่วมกัน (Community of Interest) หรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ มีความสนใจใน เรื่อง
เดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน และส่งเสริมให้
พนักงานใช้ประโยชน์จากแหล่งความรู้จากภายนอกองค์การ เช่น การจัดงานประชุมหรืองาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ เปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และ
ลูกค้า รวมท้ังการเข้าเย่ียมชมธุรกิจอื่นๆ  

5)  มีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนและปกป้องความคิดที่ดี เพื่อให ้
ความคิดนั้นสามารถผ่านเส้นทางที่ยากล าบากจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้  

6)  มีการให้รางวัลแก่ผู้สร้างนวัตกรรม ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการแสดง 
ความยอมรับนับถือ เช่น การให้โล่หรือป้ายประกาศเกียรติคุณ หรือการประกาศยกย่อง
ความส าเร็จของบุคคลหรือทีมงาน  การให้อ านาจ การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือทีมงานมีส่วนร่วม
ในการตัด สินใจหรือจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็ นต่อการด าเนินโครงการต่อไป   การเฉลิมฉลอง
ให้กับความส าเร็จ  เช่น การจัดงานเลี้ยงฉลอ งความส าเร็จของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่   การให้
เวลาหยุดพักจากการท างานในโอกาสอันควร 

2.2.4.4  Delbecq และ Alan (1985 อ้างถึงใน White and Bruton, 2007: 23) ได้
ให้คุณลักษณะขององค์การท่ีมีการจัดการนวัตกรรมไว้ดังนี้  

1)  มีงบประมาณส าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2)  มีการพิจารณาตรวจสอบ และวัดผล โดยกลุ่มผู้ตรวจสอบภายนอก 
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3)  มีการก าหนดทิศทางของการท างานและติดตามผล 
4)  ให้ความส าคัญกับการขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จาก

คนอื่น และเพิ่มความเข้าใจว่าคนอื่นท าอะไร 
5)  มีการก าหนดความคาดหวังที่มีความเป็นไปได้จริง 
6)  มีการสนับสนุนบรรยากาศส าหรับการค้นหาและตรวจหา

ข้อบกพร่องด้วยการสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการบ ารุงรักษาและบริการ  
2.2.4.5  Dundon (2002: 141) ได้น าประสบการณ์การท างานที่เคยร่วมงานกับ

องค์การช้ันน า และ น ามาประยุกต์เข้ากับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม สามารถ
สรุปคุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์การนวัตกรรมไว้ดังนี้ 

1)  ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การ ผู้ร่วมงาน และคู่ค้า มีบทบาทหน้าที่
ในการสร้างนวัตกรรม 

2)  ยินดีและยอมรับความคิดและวิธีการใหม่ๆ 
3)  มุ่งให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต 
4)  ก าหนดกฎของการแข่งขันและการท้าทายคู่แข่ง 
5)  มอบอ านาจให้กับลูกค้าในการควบคุมกระบวนการซ้ือ 
6)  มีเทคโนโลยีใหม่ท่ีเป็นจุดแข็งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
7)  มีกระบวนการจ้างงานที่สนับสนุนนวัตกรรม 
8)  สนับสนนุทรัพยากรในการค้นหา พัฒนา และน าความคิดไปปฏิบัติ 
9)  มีการให้รางวัลกับความพยายามในการสร้างนวัตกรรม  
10)  มีการเคลื่อนท่ีหรือเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

2.2.4.6  Sherwood (2001: 238-240) กล่าวถึงองค์การนวัตกรรมว่ามี
คุณลักษณะส าคัญที่สามารถสังเกตได้ ดังนี้ 

1)  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีมีความท้าทาย  
2)  มีลักษณะโครงสร้างองค์การแบบแบนราบ (Flat Organization) มี

การบริหารและการท างานที่มีความยืดหยุ่น 
3)  มีการฝึกอบรมทักษะด้านนวัตกรรมให้พนักงาน และมีระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) 
4)  มีการเคารพนับถือกัน มีความเชื่อม่ันไว้วางใจซ่ึงกันและกัน มีการ

แบ่งปันความรู้ วัฒนธรรมแห่งความส าเร็จ การท างานเป็นทีม ชอบการเรียนรู้ และการเสี่ย ง 
5)  บรรยากาศของการท างานน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวา สนุกสนาน มีเสียง

อึกทึกไม่เงียบจนเกินไป มีความเป็นมิตรต่อกัน ให้การสนับสนุนส่งเสริมนวัตกรรม มีรูปแบบการ
ท างานแบบไม่เป็นทางการ มีความสุขในการท างาน  
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6)  ผู้น าต้องบริหารงานโดยใช้หลักเหตุผลและเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นผู้น าที่
เด็ดขาดและกล้าตัดสินใจ มีการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์การมีความคิดและพฤติกรรมที่
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม 

7)  บุคลากรมีอายุอยู่ในช่วงหนุ่มสาว มีความสมดุลระหว่างจ านวน
บุคลากรชายและหญิง มีความสามารถที่หลากหลาย มีความเป็นผู้ประกอบการ มีพลังงาน เป็น
คนขี้สงสัยชอบตั้งถาม และมีอารมณ์ขัน 

8)  สถานท่ีท างานมีรูปแบบการตกแต่งที่หลากหลายและไม่ระเบียบ
เรียบร้อยจนเกินไป มีลักษณะที่ไม่เป็นส านักงานจนเกินไป มีคอมพิวเตอร์เครื่องมือและ
สนับสนุนที่เพียบพร้อม มีการประดับด้วยรูปภาพต่างๆ และมีแสงสว่างที่เพียงพอ มีพื้นที่และ
ห้องประชุมส าหรับให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมหรือประชุมปรึกษากัน มีช่องทางการติดต่อที่
หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ มีห้องสมุดหรือห้องค้นคว้าที่มีหนังสือและนิตยสารจ านวนมาก 

2.2.4.7  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547: 20) กล่าวว่า องค์การนวัตกรรมแต่
ละองค์การจะมีเอกลักษณ์ ที่เป็นจุดเด่นและข้อแตกต่างกันออกไปไม่จ าเพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผล
มาจากการรวมเอาปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกของผู้น าอุตสาหกรรมที่ด าเนินอยู่ ประวัติ
ความเป็นมาและความส าเร็จ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ อย่างไรก็ตามองค์การนวัตกรรม
จะประกอบไปด้วยลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

1)  มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติและเป็นความท้าทาย  
2)  ความเชื่อมีความส าคัญยิ่ง ผู้บริหารต้องคอยดูแลบุคลากรเม่ือ

โครงการที่ดีล้มเหลวหรือก าลังมีปัญหา  
3)  มีพลวัตรและความสนุกในการท างานของบุคลากร  
4)  บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจตรงกันว่า องค์การก าลังเดินทางไป

ไหน และมีกลยุทธ์ที่จะไปถึงจุดหมายอย่างไร หน้าที่ความรับผิดชอบของตนมีส่วนช่วยให้
องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว้อย่างไร บุคลากรจะมีส่วนร่วมให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
อย่างไร 

5)  การวางแผนประจ าปีและการท างบประมาณถูกมองว่าเป็นโอกาสใน
การท านวัตกรรม มากกว่าเป็นการเพิ่มความสับสนวุ่นวายให้เกิดในองค์การ 

6)  ปัจเจกและส่วนต่างๆ ในองค์การมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่วิวัฒน์ไปในช่วงเวลาต่างๆ โดยแผนการด าเนินการที่มีอยู่จะต้อง
สอดรับกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่กระทบต่อคุณค่าและ
เป้าหมายหลักขององค์การ  
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7)  งานส่วนใหญ่เป็นงานที่ท้าทายและบุคลากรมีความรับผิดชอบมี
ความช านาญอย่างแท้จริงบุคลากรมีความภูมิใจกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลงานที่ตนเอง
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ 

8)  การไหลเวียนของสารสนเทศระหว่างงานต่างๆ เป็นไปอย่างอิสระ มี
ความร่วมมือ ข้ามส่วนงานและหน่วยงาน ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   

9)  ข้อผิดพลาดและปัญหาไม่ถูกเก็บซ้อน แต่น ามาเป็นบทเรียนท่ีส าคัญ  
10)  ความพยายาม หมายถึง การทดลองโดยต้องเข้าใจว่าผลจากความ

พยายามนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่วางแผนไว้  
11)  การตัดสินใจใช้เวลาหรือความยืดหยุ่นสูง  
12)  ต้องเปิดช่องให้ปัจเจกและทีมสามารถเลือกท าสิ่งต่างๆ ได้ระดับ

หนึ่ง แม้ว่าในทางปฏิบัติจะค่อนข้างล าบากก็ตาม  
13)  ความรู ้ทักษะ ความเชื่อ กระบวนการ ข้อคิดเห็นและความท้าทาย

ต่างๆ จะต้องได้รับการเอาใจใส่ ปัจจัยพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมที่ควรมี  ได้แก่ เวลา เงิน 
ทักษะ และความรู้ 

 
2.2.5  องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 
องค์ประกอบเป็นการรวมกันของสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น ดังนั้นแล้ว

องค์การนวัตกรรมจึงเป็นการรวบรวมสิ่งที่องค์กา รนวัตกรรม หรือองค์การใดที่ต้องการให้มี
นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์การจะต้องมีหรือเป็น  ซึ่ง ได้มีผู้เขียนถึงองค์ประกอบขององค์การ
นวัตกรรมไว้หลายท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.2.5.1  Quinn (1991: 17-28) ได้น าเสนอองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 
ไว้ดังต่อไปนี้  

1)  วิสัยทัศน์องค์การและบรรยากาศการท างาน นวัตกรรมจะเกิดขึ้นใน 
องค์การได้น้ัน ผู้บริหารระดับสูงต้องเห็นคุณค่าความส าคัญของนวัตกรรม และมีการบริหารด้วย
ระบบค่านิยมและมีบรรยากาศที่มีการสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์การสร้างสรรค์
นวัตกรรม รวมท้ังมีวิสัยทัศน์และวัต ถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้
จริงตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้  

2)  การปรับตัวเข้าหาตลาด ในการสร้างนวัตกรรมจะต้องค านึงถึง 
ความเป็นไปได้ทางการตลาดโดยการมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) โดย
พยายามมองหาความต้องการและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว  
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3)  โครงสร้างองค์การมีขนาดเล็กกระทัดรัดและแบนราบ องค์การ 
นวัตกรรมควรมีโครงสร้างองค์การแบนราบและมีทีมงานโครงการ  (Team Project) ที่มีขนาดเล็ก
ประมาณ 6-7 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่มากพอส าหรับความหลากหลายของทักษะและมีความ
เหมาะสมกับการสร้างความผูกพันและการสื่อสารภายในทีมงาน ลักษณะโครงสร้างองค์การ
เช่นน้ีจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการท างาน ซึ่งแตกต่างกับองค์การแบบระบบ
ราชการ (Bureaucracy) ที่มีความล่าช้าในกระบวนการท างาน  

4)  แนวทางด าเนินการหลายรูปแบบ เนื่องจากนวัตกรรมเป็นเร่ืองที่ไม่ 
สามารถคาดการณ์ได้ อุบัติเหตุและความล้มเหลวสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ  ดังนั้นองค์การต้องมี
แนวทางด าเนินงานที่มีความหลากหลาย โดยใช้วิธีการพัฒนาแบบคู่ขนานหรือการมีทางเลือก
ส าหรับการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งชนิดหรือโครงการหลายแนวทาง รวมทั้งองค์การต้อง
มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ดีและทันสมัยเพราะข้อมูลข่าวสารจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ตัดสินใจ เพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาดและเป็นการจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมคิดค้น  

5)  การพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว องค์การควรมีการด าเนินการ 
พัฒนาอย่างรวดเร็วเมื่อมีต้นแบบ (Prototype) ของสินค้าหรือนวัตกรรมแล้ว การท าเช่นน้ีจะช่วย
ในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเป็นการลดความเสี่ยงในการเลือก โดยการวิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดและควรด าเนินการแบบคู่ขนานกันไปจะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนา 

6)  การเรียนรู้โดยถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกัน องค์การต้องมีสิ่งแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ โดย
อาจเป็นการเรียนรู้และการส ารวจแนวคิดใ นลักษณะข้ามสายงานภายในองค์การหรือการ
แลกเปลี่ยนความรู้จากภายนอกองค์การท่ีหลากหลาย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์  และ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งความรู้ท่ีได้มาจะเป็นวัตถุดิบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 

7)  ทีมงานเฉพาะกิจ จะท าให้เกิดความรวดเร็วในการอนุมัติหรือสั่งการ 
และท าให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจ คิด ค้นคว้าทดลองสิ่งใหม่ๆ มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง  มี
ความตั้งม่ันในการท างาน และมีระดับความเป็นเอกลักษณ์ของทีมงานสูง  

2.2.5.2  Higgins (1995: 106-342) เสนอว่า องค์การนวัตกรรมมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 7 ประการ ตามแนวคิด 7S ของ McKinsey ดังนี้ 

1)  ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
   องค์การนวัตกรรม ต้องมีจุดมุ่งหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ด้าน

นวัตกรรมที่ชัดเจนแน่นอน และมีการถ่ายทอดไปสู่ฝ่ายงานต่างๆ ด้วย  ซึ่งเป็นแนวทางท่ีส าคัญ
ต่อความส าเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีเป็นการใช้นวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ของ
หน่วยงานหรือฝ่ายงาน  ซึ่งองค์การนวัตกรรมจะต้องมีองค์ประกอบด้านกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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(1)  มีข้อความและกลยุทธ์การท างานส าหรับนวัตกรรม องค์การ 
ต้องสร้างความชัดเจนของกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมในระดับองค์การ  หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงาน กล
ยุทธ์ด้านนวัตกรรมจะต้องถูกประกาศและน าไปปฏิบัติจริง เป็นการแสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือ
การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมในระดับต่างๆ ขององค์การ และถือเป็นการสร้างพันธ
สัญญาในการสร้างนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในองค์การ  

(2)  มีการส่งเสริมสร้างนวัตกรรม โดยการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  
ซึ่งจะต้องมีความสามารถและเป้าหมายท่ีสอดคล้องกัน มีการศึกษาความเป็นไปได้ของความคิด
ด้านผลิตภัณฑ์  มีความเข้าใจแนวโน้มของความต้องการของตลาดและลูกค้า  และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้ 

(3)  มีก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับผู้จัดการในการสร้างนวัตกรรม 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม โดยจะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ความมุ่งม่ันเชิงกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมตามล าดับแล้วมีการ
ถ่ายทอดลงมา จนถึงระดับบุคคลและต้องท าให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การวัดผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคล โดยควรเร่ิมต้นจากระดับผู้จัดการก่อน 

(4)  มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นทุกๆ ปีครึ่งถึงสองปี โดย 
ใช้วิธีการทางด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการบริหารจัดการ  

(5)  มีการน าความคิดใหม่ๆ ที่ได้ประเมินไว้มาสร้างให้เกิด 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ องค์การจะต้องให้ความส าคัญกับการน าผลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา
มาท าให้ประสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่ งเป็นสิ่งมุ่งเน้น
ของวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมขององค์การ  

(6)  มีการใช้กลยุทธ์ความรวดเร็ว (Speed Strategy) และ 
ความสามารถที่เป็นจุดแข็งของผู้ปฏิบัติงานในการสร้างนวัตกรรม  

(7)  มีการก าหนดช่วงเวลาและวิธีการตอบสนองหรือชักจูงลูกค้า 
ด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และมีการลดต้นทุนโดยการปรับปรุงกระบวนการ การจัดการการ
ปฏิบัติงานและท าให้เกิดนวัตกรรมด้านการตลาด  

2)  ด้านโครงสร้าง (Structure) 
   การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้ส่งเสริมต่อการเป็น

องค์การนวัตกรรม จะต้องค านึงถึงหลักการที่ส าคัญ 5 ประการ คือ การออกแบบงาน  การ
กระจายอ านาจในการท างาน  การท างานเป็นทีม  ผู้จัดการจะต้องขยายการควบคุม  และการให้มี
ส่วนร่วมในการท างาน   ลักษณะโครงสร้างองค์การท่ีสนับสนุนการเป็น องค์การนวัตกรรม มี
ดังต่อไปนี ้ 
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(1)  มีการพัฒนาโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรกลให้เอื้อต่อการ 
เกิดภาวะผู้ประกอบการ การริเร่ิมออกแบบกระบวนการ นวัตกรรมการตลาด และการจัดการ  
องค์การจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างโดยการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ  ศูนย์ก าไร (Profit Centers) 
ฝ่ายงาน หรือการแยกบริษัทออกมาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุน ให้พนักงานมีภาวะ
ผู้ประกอบการ โดยจะการใช้วิธีการต่างๆ เช่น การมอบให้อ านาจแก่พนักงาน การอนุญาตให้
พนักงานมีพฤติกรรมเสมือนเป็นผู้ประกอบการจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีภาวะผู้ประกอบการ 
การจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม และการแบ่งโครงสร้างองค์การ
เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit: SBU) ซึ่งจะท าให้เกิดความยืดหยุ่น มี
อิสระในการบริหารจัดการ และความสามารถในการตอบสนอง  

(2)  มีลักษณะการท างานแบบทีมข้ามสายงาน และเปิดโอกาสให้  
ลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้เข้าร่วมในทีมงานคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีมงานออกแบบกระบวนการ 
ทีมงานนวัตกรรมการตลาดและการจัดการ   การท างานแบบทีมข้ามสายงานจะท าให้เกิดความ
หลากหลายทางด้านแนวคิด ความรู้ และสามารถ เนื่องจากการท างานลักษณะน้ีจะมีสมาชิก
ทีมงานที่มาจากฝ่ายงานหรือมีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะประกอบไป ด้วย ผู้ที่ท าหน้าที่ในด้าน
เทคนิค การออกแบบ การตลาด การปฏิบัติการ และการเงิน ซึ่งท้ังหมดน้ีจะร่วมกันท างานให้
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้  

(3)  มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและคิดค้น  
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบกระบวนการ  นวัตกรรมการตลาดและการจัดการ   การจัดตั้ง
หน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ถือเป็นการริเริ่มการสร้าง
ความส าเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม  

(4)  มีการสื่อสารแบบเปิด (Open Communication) ระหว่าง 
ศูนย์กลางหรือทีมงานคิดค้นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการจัดการในทุกภาคส่วน
ขององค์การปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการร่วมมือกันในกระบวนการนวัตกรรมคือ การสื่อสารแบบ
เปิดของผู้ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาความคิดและพนักงานทั่วทั้งองค์การ 

(5)  มีโครงสร้างองค์การท่ีมีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการ 
ปรับตัวและฉกฉวยโอกาส  การปรั บโครงสร้างองค์การโดยการก่อตั้งหรือแยกหน่วยธุรกิจ
ออกมาเป็นหน่วยงานขนาดเล็กเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองและท าให้มีอ านาจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์การ  

(6)  มีพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ การตลาด และการจัดการ  กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรเป็นการร่วมมือระหว่างสอง
องค์การ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบการร่วมลงทุน (Joint Venture) และการร่วมเป็นพันธมิตร
แบบใหม่ พันธมิตรกลยุทธ์การเปลี่ยนรูป (Transnational Strategic Alliance: TSA) ซึ่งเป็น
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ลักษณะของการแบ่งปันทรัพยากร และความสามารถ ซึ่งมันเป็นวิธีที่ดีในการกระจายต้นทุนและ
ความเสี่ยงได้ดีกว่าการเป็นพันธมิตรแบบร่วมลงทุน  ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประสบผลส าเร็จ 

(7)  มีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการสร้าง  
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ออกแบบกระบวนการ นวัตกรรมการตลาดและนวัตกรรมการจัดการ  
องค์การควรมีการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมขององค์การ เช่น การปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ท าหน้าเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาให้สามารถท างานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น  

3)  ระบบ (Systems)  
    คุณลักษณะของระบบต่างๆ ขององค์การนวัตกรรมมีดังนี้  

   (1)  มีระบบการให้รางวัลกับนวัตกรรมซึ่งหมายถึง การให้อิสระใน 
การคิดสร้างสรรค์ การให้การยอมรับและเกียรติแก่นวัตกร การให้รางวัลที่เป็นตัวเงินและการ
เลื่อนข้ันต าแหน่ง  เพื่อท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์การ   
ระบบการให้รางวัลส าหรับนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับพนักงาน 2 กลุ่ม คือ  

(1.1)  การให้รางวัลส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เช่น 
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร เป็นต้น  ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมต้องการรางวัลที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน แต่การให้รางวัลที่เป็นตัวเงินจะสร้างแรงจูงใจในระยะสั้นเท่านั้น ดังนั้น 
องค์การต้องความส าคัญกับการให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความท้าทายในงาน โอกา สและ
ความเป็นอิสระในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมันจะส่งผลระยะยาวในการสร้างแรงจูงใจของนวัตกร 

(1.2)  การให้รางวัลส าหรับพนักงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
นวัตกรรม ส่วนใหญ่มักจะให้รางวัลที่เป็นตัวเงิน เช่น การจ่ายเงินเดือน การให้สิ่งจูงใจที่เป็นตัว
เงินส าหรับบางองค์การท่ีมีการจัดตั้งโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะ (Suggestion Program) 

(2)  มีการเฉลิมฉลองให้กับความส าเร็จด้านนวัตกรรม เช่น การ 
ประกาศยกย่องหรือการให้รางวัลเกียรติยศแก่บุคคลที่การทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
มาเป็นระยะเวลายาวนาน การเฉลิมฉลองให้กับความส าเร็จจะเป็นการแสดงให้ทุกคนเห็นว่า
นวัตกรรมและนวัตกรเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความส าคัญต่อองค์การ  

(3)  มีระบบข้อมูลข่าวสารการจัดการนวัตกรรม (Innovation 
Management Information Systems: IMIS) คือ ระบบท่ีใช้ ส าหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การด าเนินการของ องค์การที่มีผล
การปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและคู่แข่ง ระบบน้ีช่วยให้พนักงานในองค์การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสา ร
กันด้วย ซึ่งระบบนี้จะครอบคลุมทุกส่วนขององค์การและจะอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เพื่อให้เข้ากับธรรมชาติของพนักงานในองค์การ ระบบน้ีมีความส าคัญในการสร้าง
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ความเข้าใจวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมและความต้องการทรัพยากรในการสร้างนวัตกรรม 
นอกจากนี้องค์การจะต้องมีการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง วัตถุประสงค์ และ
กลยุทธ์ในการด าเนินการด้านนวัตกรรมของคู่แข่ง  

(4)  มีระบบการประเมินความคิดส าหรับนวัตกรรม องค์การ 
ต้องการระบบส าหรับการจัดการนวัตกรรมที่มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะ จะเป็น
แนวทางส าหรับความคิดให้เคลื่อนไปตามล าดับขั้นตอนขององค์การ  องค์การนวัตกรรมจ านวน
มากจะมีจุด ขั้นตอนการคัดกรองความคิด เพื่อการสนับสนุนด้านทรัพยากรและเงินทุน เช่น 
ระบบการคัดแยกความคิดเพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประเมินค่าและการ
วิเคราะห์บนพื้นฐานทางด้านการเงิน  

(5)  มีระบบท่ีน าผลจากห้องทดลองมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่  
ตลาดและระบบส าหรับด าเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการ นวัตกรรม  องค์การจะต้องพยายาม
เรียนรู้ว่าต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถท าให้ความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องทดลองถูกพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จทางการตลาด ซึ่งสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การกับความสามารถทางด้านความคิดเชิงพาณิชย์  

(6)  มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ   ความส าคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการเกิดนวัตกรรมในองค์การ องค์การจะต้อง
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์การ  

(7)  มีโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ  
นวัตกรรม  ซึ่งจะ เป็นวิธีการ ที่ท าให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม   

4)  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
 รูปแบบการบริหารจัดการถือเป็นหน้าที่ของผู้น าที่ต้องมีรูปแบบภาวะ

ผู้น าที่เหมาะสม ภาวะผู้น ามีผลต่อความส าเร็จของนวัตกรรม นวัตกรรมจะประสบผลส าเร็จหรือ
ล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบภาวะผู้น าในทุกระดับขององค์การ  ลักษณะภาวะผู้น าที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญขององค์การนวัตกรรมมีดังนี้  

(1)  การสร้างวิสัยทัศน์และความมุ่งม่ันทางกลยุทธ์ (Strategic 
 Intent) วิสัยทัศน์เ ป็นประโยคที่แสดงถึงแนวทางของ องค์การ และเป็น แรงจูงใจให้พนักงาน
ปฏิบัติตาม ผู้น าจะต้องมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่พนักงาน ซึ่งเป็นทักษะหน่ึงที่มี
ความส าคัญของผู้น าเพื่อท าให้พนักงานมีพันธสัญญากับวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมขององค์การ  
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(2)  การอนุญาตให้บุคลากรท าผิดพลาดได้  ผู้น าจะต้องอดทนและ 
ยอมรับกับความผิดพลาดหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรม เพราะไม่มีนวัตกรคน
ใดที่จะประสบความส าเร็จ  โดยท่ีไม่เคยผิดพลาดมาก่อน ผู้น าจะต้องส่งเสริมให้พนักงานกล้า
เสี่ยงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

(3)  การให้เวลาในการตัดสินความคิดใหม่ ผู้น าที่ประสบกับ 
ความส าเร็จจะต้องรู้จักการรอคอย ดังนั้นจึงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าความคิดนั้นถูกหรือผิด ควรให้
เวลากับพนักงานในการริเร่ิมด าเนินการต่อไป  

(4)  การมอบอ านาจและกระจายอ านาจหน้าที่ให้กับบุคคลในการ 
สร้างนวัตกรรม  การมอบอ านาจให้แก่พนักงาน จะท าให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญใน
การสร้างนวัตกรรมและความส าเร็จขององค์การ การเปิดโอกาสให้พนักงานหรือทีมงานมีอ านาจ
ในการตัดสินใจด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการท างานโดยตรงจะส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

(5) การใช้รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหา ผู้น าในองค์การนวัตกรรม 
จะต้องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เม่ือเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวในการท างาน ผู้น า
จะต้องพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วรีบแก้ไข โดยผู้น าต้องสร้างความเชื่ อม่ันให้กับ
พนักงานที่ท าผิดพลาดหรือล้มเหลว  

(6)  มีการใช้ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนรูป (Transformational 
Leadership) รูปแบบภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนรูปมีความเหมาะสมในการจัดการนวัตกรรมและ
บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการติดต่อถ่ายทอดข้อมูลซึ่งกันและ
กัน ในการสร้างนวัตกรรมจะต้องมีการปรับปรุงและรักษ าปริมาณและคุณภาพของผลการ
ปฏิบัติงาน การถ่ายทอดเป้าหมาย การเชื้อเชิญให้พนักงานมีส่วนร่วม และต้องมีการตัดสินใจท่ี
ถูกต้อง ดังนั้นผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความม่ันใจในตัวเอง มีความกล้าหาญที่จะท้าทาย
ความส าเร็จ มีคุณสมบัติพิเศษที่ดึงดูดใจผู้อื่น  (Charisma) และผู้สร้างบรรทัดฐาน  (Norm) ใน
การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้องค์การประสบผลส าเร็จ  

(7)  การใช้วิธีการพิเศษส าหรับการจัดการบุคลากรด้านนวัตกรรม  
Rosenbaum (อ้างถึงใน Higgins, 1995: 256) ได้น าเสนอวิธีการในจัดการกับบุคลากรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้น าไว้ดังนี้  

(7.1)  การสอนงาน (Coaching) ซึ่งในการสอนงานนั้นผู้น า
จะต้องสร้างความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ขององค์การ เอกลักษณ์ของบุคคล และการ
แก้ปัญหาด้านผลการปฏิบัติงาน 
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(7.2)  การปกป้องพนักงาน ด้วยการไม่เข้าไปแทรกแซงและเฝ้า
ระวังไม่ให้ผู้น าคนอื่นๆ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเข้าไปแทรก เพราะจะท าให้ความพยายาม
หรือแนวทางการท างานของพนักงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายเดิม  

(7.3)  การพัฒนาความเชี่ยวชาญของพนักงานอย่างเหมาะสม 
(7.4)  ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 
(7.5)  ส่งเสริมให้พนักงานมีการจัดการด้วยตนเอง (Self-

Management) โดยการแบ่งปันข้อมูล การกระจายภาระงานที่มีความส าคัญ และส่งเสริมการ
สื่อสารกับผู้บังคับบัญชา (Upward Communication) 

(7.6)  การให้รางวัลและการยอมรับ  
5)  พนักงาน (Staff) 

 คนเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ จนท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ ดังนั้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งกับ องค์การนวัตกรรม   ลักษณะของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนวัตกรรมมีดังนี้  

(1)  บุคลากรขององค์การนวัตกรรมจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 
มากกว่าบุคลากรในองค์การรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นองค์การจึงต้องให้การดูแลบุคลากรที่ส าคัญ
เหล่านี้ โดยการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น 

(2)  สรรหาพนักงานที่มีความสามารถในการคิดและการแข่งขัน  
(3)  มีผู้สร้างความส าเร็จด้านความคิดและนวัตกรรม (Innovation 

 and Idea Champion) คือ พนักงานต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ อดทน กระตือรือร้น มีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี ทักษะในการวิเคราะห์ มีความสามารถในการโน้มน้าว การขาย การสร้าง
แรงจูงใจ มีความฉลาดหลักแหลม และเป็นผู้ ที่เผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ ในองค์การ เพื่อ
พัฒนาความคิดแล้วน าออกสู่ตลาด ผู้สร้างความส าเร็จด้านนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้มีอ านาจใน
การผลักดันความคิดไปท่ัวทั้งองค์การ ซึ่งองค์การควรจะมีบุคคลที่ท าให้ที่เป็นผู้สร้างความส าเร็จ
ด้านความคิดและนวัตกรรม และผู้สนับสนุน (Sponsor) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางใน
การจัดล าดับความส าคัญของความคิด ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณและการน าความคิดไป
ปฏิบัติ รวมท้ังมีผู้วางแผนนโยบาย (Orchestrator) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม รวมท้ังเป็นผู้อนุมัติเงินทุน สร้างแรงจูงใจ และปกป้อง
พนักงาน  

(4) ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ องค์การนวัตกรรมต้อง 
ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมให้มี
ความคิดส ร้างสรรค์และนวัตกรรม  ซึ่งจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving: CPS)  
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(5)  การใช้กระบวนการท่ีสร้างสรรค์ การน าเทคนิคและกระบวนการ 
ต่างๆ เข้ามาใช้ในการกระตุ้ นและพัฒนาความคิดด้านนวัตกรรม การใช้เทคนิคที่หลากหลายใน
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ เช่น การระดมสมอง (Brainstorming) แผนที่ ความคิด (Mind 
Mapping) การใช้กระดานเล่าเรื่อง (Storyboarding)  

(6)  ส่งเสริมและให้เวลาแก่พนักงานในการสะท้อนความคิดและการ 
ปฏิบัติงาน  พนักงานต้องการเวลาในการสะท้อนความคิ ดและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา บ่อยครั้ง
การสะท้อนความคิดจะช่วยเพิ่มระดับการหย่ังรู้ และความคิดสร้างสรรค์  

(7)  การสนับสนุนทางกายภาพส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและ 
การคิดสร้างสรรค์   สิ่งแวดล้อมในการท างานจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม การออกแบบและตกแต่งสถานท่ีท างานให้ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด  (Open 
Communication) ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน และสนับสนุนกิจกรรมนวัตกรรมต่างๆ  

6)  ค่านิยมร่วม (Shared Values)  
     วัฒนธรรมองค์การไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมให้คนในองค์การเกิดการ
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนวัตกรรม แต่ยังสามารถขัดขวางไม่ให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์การได้
อีกด้วย ดังนั้นทักษะในการจัดการนวัตกรรมจึงมีความส าคัญ องค์การจะต้องพยายามค้นหา
ค่านิยมที่จะช่วยในการสร้างนวัตกรรม  และพยายามสร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ   
วัฒนธรรมขององค์การนวัตกรรมมีลักษณะดังนี้ 

(1)  การให้ความส าคัญ การยอมรับหรือเคารพนักงานที่มีความคิด 
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การมีวัฒนธรรมเช่นน้ีจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม  

(2)  ส่งเสริมความคิดใหม่และกล้าเสี่ยง องค์การนวัตกรรมจะต้อง 
ส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยงและคิดใหม่  ค่านิยมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยง  คือ ให้
อิสระในการทดลองและการโต้แย้งทางด้านความคิด ยอมรับความผิดพลาดและล้มเหลวที่เกิดขึ้น
โดยไม่มีการลงโทษ ท้าทายกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง  มีความ
คาดหวังให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในงาน และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและไม่มุ่งเน้นระยะสั้น 

(3)  มีค่านิยมและการท างานที่เปิดเผย องค์การนวัตกรรมจะต้องมี 
ค่านิยมและการท างานที่เปิดเผย คือ มีการสื่อสารแบบเปิดเผยและมีการแบ่งปันข้อมูล  เป็นผู้ฟัง
ที่ดีและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่ น มีการจัดการที่เปิดเผยและสามารถเข้าถึงได้ (Open Door 
Policy) มีการตรวจสอบและการเปิดกว้างทางความคิด เปิดเผยความคิดของ พนักงานออกสู่
ภายนอกองค์การ สนับสนุนให้พนักงานหมุนเวียนหน้าที่หรือหน่วยงาน ส่งเสริมการคิดทางขวาง 
(Lateral Thinking) ยอมรับความคิดของลูกค้า มีความคาดหวังและยอมรับความขัดแย้ง 
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(4)  การสร้างให้เกิดค่านิยมร่วมกันเกี่ยวกับองค์การนวัตกรรมจะต้อง 
ท าให้พนักงานเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความสามา รถด้านนวัตกรรมขององค์การ ซึ่ง จะท าให้
พนักงานมีความเชื่อม่ัน ว่าสามารถท าได้ ซึ่งองค์การสามารถปลูกฝังค่านิยมได้หลายวิธี เช่น 
การเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ หรือวีรบุรุษขององค์การ การใช้ข้อความ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม  

(5)  การจัดการวัฒนธรรมองค์การให้ส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งสามารถ 
ท าได้หลายวิธี  ได้แก่ การจัดการวัฒนธรรมระดับบรรทัดฐาน (Normative) การลดระดับขั้นการ
บริหาร  การเพิ่มคุณค่างาน  การก าหนดเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจน  การสร้างความ
เชื่อม่ันในการจัดการ มีสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นทีมงาน และมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง 

(6)  มีค่านิยมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง องค์การนวัตกรรมจะมอง 
การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส และมีความสามารถในการจัดการในสภาวการณ์ที่ซับซ้อนโดยการ
น าเอาความคิดใหม่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการใหม่ 

(7)  ท าให้พนักงานทุกคนในองค์การรับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  
วัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการจัดการ 
รวมท้ังต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วย 

7)  ทักษะ (Skills) 
 องค์การท่ีมุ่งสร้างนวัตกรรมก็จะต้อ งมุ่งเน้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งคุณลักษณะด้านทักษะขององค์การนวัตกรรม มีดังนี ้
(1)  มีการสร้างโอกาสใหม่แบบเชิงรุกและตอบสนองต่อการ 

เปลี่ยนแปลง  องค์การจะต้องตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาโอกาส
ใหม่ๆ และระบุปัญหาเพื่อน ามาพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม  

(2)  มีการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการ การตลาด และการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

(3)  มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการคิดค้นนวัตกรรมที่ไม่เคยมี  
มาก่อน องค์การนวัตกรรมจะต้องมีทักษะท่ีส าคัญ 2 อย่าง คือ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน  

(4)  การให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ การระบุความรู้ การ  
แบ่งปันข้อมลูข่าวสาร และการดึงความรู้จากบุคคล การจัดการความรู้จะช่วยส่งเสริมความส าเร็จ
ขององค์การนวัตกรรม ซึ่งการจัดการความรูห้มายถึง การระบุทรัพยากรความรู้  การสร้างความรู้
ใหม่ และการกระจายความรู้ให้ทั่วทั้งองค์การ และการดึงเอาความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) 
ออกมาเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
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(5)  การสร้างการเรียนรู้ขององค์การและการเรียนรู้จากประสบการณ์  
องค์การนวัตกรรม จะต้องมีพันธะสัญญากับการสร้างการเรียนรู้ขององค์การ และต้องพัฒนา
องค์การให้มีรูปแบบเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งเป็นการสร้าง
องค์การให้มีทักษะ การรับ การเปลี่ยนรูป การดัดแปลงความรู้ การมีพฤติกรรมที่สะท้อนออกมา
เป็นความรู้ใหม่ และการหย่ังรู้  

(6)  การจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย โดย 
องค์การจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสม  (Strategic Fit Model) กับจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ซึ่งตัวแบบน้ีจะต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่
มีอยู่จึงจะท าให้มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ  

(7)  มีการให้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอย่างเพียงพอ  
2.2.5.3  Adair (1996: 195-230) กล่าวถึง องค์ประกอบขององค์การท่ีมีการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมไว้ดังนี้ 
1)  ผู้บริหารมีความมุ่งม่ันในการสร้างนวัตกรรม เนื่องจากผู้บริหารมีส่วน 

ส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม  และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่เอื้ออ านวยต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
และมีบทบาทเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีภาวะผู้น าใน
การจัดการและสร้างแรงบันดาลให้แก่บุคลากรในองค์การ  

2)  บรรยากาศในการท างานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  บุคลากรทุก 
คนมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศในองค์การที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่ง
ประกอบไปด้วยปัจจัยท่ีส าคัญ 3 ปัจจัย คือ การกระตุ้นซ่ึงกันและกัน (Mutual Stimulation) การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  (Constructive Criticism) 
องค์การท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและท างานเป็นทีมจะต้องกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม  มี
การแบ่งปันข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน รวมทั้งการเตรียมพร้อมในการจัดสรร
ให้ทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับการศึกษาและการฝึกอบรม มีการสื่อสารภายในองค์การซึ่งเน้นการ
สื่อสารโดยการพูดคุยมากกว่าการใช้ลายลักษณ์อักษรและจะให้การเคารพกันระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน นวัตกรรมต้องการทีมงานที่มีการสื่อสารในแนว ขวาง (Lateral Communication) ที่ดี
เยี่ยมและมีความยืดหยุ่นของโครงสร้าง  

3)  การยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอันเป็นผลจากความ 
กล้าเสี่ยง  องค์การต้องท าให้พนักงานรับรู้ว่าความผิดพลาดหรือล้มเหลวเป็นเร่ืองที่สามารถ
เกิดขึ้นได้เสมอในการสร้างนวัตกรรมและไม่ใช้สิ่งที่น่ากลัว ความผิดพลาดหรือล้มเหลวจะ
กลายเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน องค์การและหัวหน้า
ต้องยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจากการสร้างนวัตกรรมได้และจะไม่มีการท าโทษ
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ส าหรับความผิดพลาดหรือล้มเหลวนั้น  แต่พนักงานก็สามารถระมัดระวัง ความผิดพลาดและ
ล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นได้โดยการประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นก่อนการลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรม  

4)  การสื่อสารในระดับเดียวกัน ความเป็นอิสระของการไหลเวียนข้อมูล 
ท าให้ผู้จัดการค้นพบความคิดใหม่ การรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนให้เป็นนวัตกรรม ซึ่งเกิดจาก
การติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดและความถี่ระหว่างหน่วยงาน ควรเน้นท่ีการสื่อสารใน แนวขว าง
เช่นเดียวกับการสื่อสารแนวดิ่งที่เป็นการจัดเตรียมทรัพยากรและข้อมูล 

5)  โครงสร้างองค์การท่ีมีความยืดหยุ่น  โครงสร้างองค์การแบบ 
สิ่งมีชีวิต  (Organism) จะมีความยืดหยุ่นและจะส่งผลต่อบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกร รมมากกว่าโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักร (Mechanism) ที่มีการ
ควบคุมเข้มงวด ความยืดหยุ่น เป็นกุญแจส าคัญต่อองค์การอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นความ
ยืดหยุ่นของบุคคล ทีมงาน หรือองค์การและสามารถช่วยในการเผชิญหน้าหรือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญคื อการสื่อสารจึงจ าเป็นต้องลดอุปสรรคระหว่างพนักงาน
ที่แตกต่างกันน้อยลงด้วย การให้มีช่องการสื่อสารแบบเปิดกว้างระหว่างผู้วิจัยกับพนักงานฝ่าย
ผลิต ผู้วิจัยกับพนักงานการตลาด และผู้วิจัยกับลูกค้า ในองค์การท่ียืดหยุ่นและเปิดนั้น มีการ
ปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาแบบใหม่และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้มีแนวโน้มให้
เกิดการเรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็น   

6)  การมีมุมมองในระยะยาว การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาสินค้า  
หรือบริการใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิ ดขึ้นได้อย่างทันทีทันใด เพราะ จะต้องมีการด าเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ ก่อนท่ี จะเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมา ดังนั้นองค์การต้องมีความมุ่งม่ันในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การวิจัยและการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ได้เป็นนวัตกรรมที่สร้าง
ผลก าไรและความส าเร็จให้กับองค์การในอนาคต  

2.2.5.4  Christiansen (2000: 40-181) ได้กล่าวถึงการจัดการของผู้บริหารใน 
องค์การขนาดใหญ่ที่ต้องการจะ พัฒนาองค์การไปสู่ องค์การนวัตกรรม  โดยได้ระบุองค์ประกอบ
ขององค์การนวัตกรรมว่าประกอบด้วย ปัจจัยดังต่อไปนี้  

1)  วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategy) วิสัยทัศน์จะเป็นการ 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การว่าจะพัฒนาไปอย่างไร  จะบอกถึงแนวทางการตลาด 
เทคโนโลยี และบทบาทขององค์การในอนาคต ดังนั้นการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความเป็นไป
ได้ จึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจซึ่งจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  องค์การท่ีจะพัฒนาไปสู่ องค์การ
นวัตกรรมนั้น จะต้องให้ความส าคัญกับนวัตกรรมในทุกระดับดังน้ันองค์การจ ะต้องมีกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอย่างจริงจังในระยะยาว ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการในองค์การส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดความคิดใหม่ๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้กับการสร้างนวัตกรรม กล
ยุทธ์องค์การท่ีให้ความส าคัญกับนวัตกรรมจะส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีความคิดเ ชิง
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นวัตกรรม (Innovative Idea) ซึ่งได้แบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์การ 
(Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit Strategy)  และระดับหน้าที่
รับผิดชอบในกลยุทธ์ (Responsibility for Strategy)  

2)  ระบบการจัดการความสามารถ (The Competence Management 
 System) องค์การจะต้องมีระบบการจัดการความสามารถที่จะท าให้ทราบถึงความสามารถของ
องค์การหรือบุ คลากรภายในองค์การ ที่มีอยู่น้ันว่า  สนับสนุนเป้าหมายหรือการปฏิบัติงานของ
องค์การในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือไม่ ซึ่งระบบน้ีจะท าให้ทราบถึงช่องว่างหรือ ระยะห่างของ
ความสามารถที่องค์การมีอยู่ในปัจจุบันกับเป้าหมายท่ีองค์การอยากจะเป็นในอนาคต ระบบน้ีจะ
ก าหนดและตัดสินว่าองค์การควรจะสร้างและพัฒนาความสามารถและทักษะอะไรที่จะส่งเสริมให้
บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ ในการสนับสนุนนวัตกรรมนั้นระบบการจัดการความสามารถจะต้อง
สนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร (Information) และกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรม 
รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนความสามารถเกี่ยวนวัตกรรมภายในองค์การ  เช่น การลงทุน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างหรือเพิ่มทักษะในการสร้างนวัตกรรม  การสร้างห้องค้นคว้าเพื่อ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ของพนักงาน  

3)  เป้าหมาย (Goal)  เป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมนั้นต้องระบุไว้ 
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับนวัตกรรมในทุกระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับทีมงาน
และระดับบุคคล  แต่ทั้งน้ีเป้าหมายในทุกระดับต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การตั้งเป้าหมาย
ที่ดีควรตั้งขึ้นมาจากการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ผลการปฏิบัติงานของคู่แข่ง  
การก าหนดจากความต้องการของลูกค้า และจากวิสัยทัศน์ภายในขององค์การ โดยเป้าหมายท่ี
ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถวัดได้ซึ่งอาจวัดจากมิติทางด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้สึก ด้านการ
ยอมรับของตลาด และอาจเพิ่มเติมมุมมองทางด้านการเงินเข้าไปด้วย สิ่งส าคัญในการก าหนด
เป้าหมายทางด้านนวัตกรรมที่ควรค านึงถึง คือ การให้ความส าคัญกับลูกค้า ด้วย 

4)  โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) โครงสร้างองค์การ 
สามารถท าให้เกิดผลกระทบท่ีแตก ต่างหลากหลายของความสามารถทางด้านนวัตกรรมของ
องค์การได้  ผลกระทบพื้นฐานได้แก่ การท างานของพนักงาน การให้ความสนใจของพนักงาน 
และการสื่อสารในองค์การ  โครงสร้างองค์การแบบแบ่งชั้นสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) 
แบบดั้งเดิมน้ันจะแบ่งตามหน้าที่การท างาน (Functional Organization) โดยท่ีพนักงานที่ท างาน
ในฝ่ายใดก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหัวหน้าฝ่ายงานของตน ส่วนหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย
นั้นก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังผู้จัดการทั่วไป ดังนั้นแล้วผู้จัดการท่ัวไปจึงเป็นบุคคล
เดียวที่ท างานแบบข้ามสายงาน (Cross-Functional)  ซึ่งโครงสร้างองค์การท่ีแบ่งตามหน้าที่การ
ท างานนี้ก็ยังคงมีอยู่ทั้งในองค์การขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ทั้งน้ีโครงสร้างองค์การแบบแบ่งชั้น
สายการบังคับบัญชาน้ีนอกจากจะแบ่งตามหน้าที่การท างาน (Function) แล้ว ยังสามารถแบ่ง
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ตามผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบหรือผลิต (Product Line) และการแบ่ งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
(Geography) เช่น สถานท่ีหรือประเทศที่ตั้งของโรงงานหรือองค์การ ต่อมามีการแบ่งแบบ
เมตริกซ์ (Matrix) คือ ให้รายงานผลการท างานไปยังหัวหน้างานตามหน้าที่และหัวหน้า
ผลิตภัณฑ์ด้วย การรวมทีมงานที่เน้นในเรื่องที่แตกต่างกันเข้าไว้นั้น เช่น  ทีมเน้นผลิตภัณฑ์ ทีม
เน้นลูกค้า ทีมพัฒนา เป็นต้น ได้รับการยอมรับและถูกเรียกว่า องค์การท่ีมีการท างานแบบ
โครงการ (Project-based Organization) ซึ่งจะไวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่น และมี
ความเป็นนวัตกรรมได้มากกว่า โครงสร้างองค์การแบบอื่น 

ส่วนโครงสร้างองค์การแบบแบนราบน้ัน (Flat Organization) มีความ
ยืดหยุ่น และมีนวัตกรรมมากกว่าองค์การท่ีมีสายการบังคับบัญชามาก  โครงสร้างนี้ท าให้
หัวหน้างานมีช่องว่างการบังคับบัญชาพนักงานสูง  จ านวนพนักงานในการดูแลมาก พนักงานจะ
มีอิสระในการท างานเพราะหัวหน้างานจะไม่ มีเวลามาดูพนักงานอย่างใกล้ชิด  แต่เช่นเดียวกัน
หัวหน้างานก็ไม่มีเวลาสนับสนุนการฝึกอบรมและการสอนงานพนักงาน และก็ไม่มีเวลาในการ
ท างานและท าความคุ้นเคยกับลูกน้องด้วย  โครงสร้างองค์การแบบแบนราบที่ส่งผลกระทบต่อ
นวัตกรรมจึงยังอาจจะเป็นสิ่งที่คลุมเครืออยู่ นวัตกรรมม ากมายอาจจะเกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การควบคุมพนักงานในการทดลองมากกว่า  แต่องค์การยุคใหม่ได้ลดการจัดการระดับกลางลง
ท าให้ยากต่อการลงทุนในการฝึกอบรมและการพัฒนารายบุคคลอื่นๆ 

ลักษณะการท างานแบบทีมข้ามสายงาน  (Cross-Functional Team)
องค์การจ านวนมากได้น าเอาลักษณะการท างานแบบน้ีมาใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมให้
เกิดขึ้นในองค์การ เนื่องจากลักษณะการท างานแบบน้ี จะท าให้เกิดความหลากหลายของสมาชิก
ภายในทีมซึ่งมีความแตกต่างของมุมมองและความคิด และลักษณะการท างานเช่นน้ีจะกระตุ้นให้
เกิดความคิดใหม่และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม  

5)  ระบบการสื่อสารและการจัดการข้อมูล (Communications Systems 
and Information Management)   

(1)  ระบบการสื่อสาร (Communications Systems) 
      โครงสร้างการสื่อสารขององค์การน้ันสามารถช่วยให้เอื้อต่อการ

เกิดนวัตกรรมภายในองค์การได้  โดยสามารถแบ่งการสื่อสารออกเป็น 2 รูปแบบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1.1)  การสื่อสารภายในองค์การ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (ก) 
การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) จะเน้นการสื่อสารไปยังหัวหน้างานหรือหัวหน้า
โครงการเพื่อให้ได้มาเพื่อทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการสร้างนวัตกรรมขององค์การ แต่
เนื่องจากโครงการหน่ึงนั้นต้องได้รับทรัพยากรมาจากหลายหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรรหาทรัพยากร และ (ข) การสื่อสาร
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แนวราบ (Horizontal Communication) เป็นการสื่อสารในระหว่างผู้สร้างนวัตกรรมหรือนวัตกร 
(Innovator) ด้วยกันเอง ซึ่งองค์การควรสนับสนุนให้นวัตกรได้มีโอกาสสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความคิดในหมู่ผู้ที่เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ การสื่อสารลักษณะน้ีจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารแบบ
เรียบง่าย  

การสื่อสารภายในองค์การที่ดี อง ค์การควรจัดตั้งให้มีผู้ท าหน้าที่
ประสานงานการสื่อสารเกี่ยวกับนวัตกรรม โดยประสานงานระหว่างฝ่ายเทคนิคกับฝ่าย
การตลาด หรือระหว่างนวัตกรกับลูกค้า และควรมีการจัดตั้งหน่วยงานส าหรับรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานในองค์การ รวมท้ังเพื่อสนับสนุนท างด้านงบประมาณในการจัดท านวัตกรรมด้วย  
โครงสร้างการสื่อสารควรมีการสื่อสารในหลายช่องทาง เพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการ
สื่อสารและเป็นลดการบิดเบือนข้อมูล และสร้างความรวดเร็วในการน าสินค้าออกสู่ตลาดเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง  

(1.2)  การสื่อสารภายนอกองค์การ เป็นลักษณะการสื่อสารที่ 
เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตลาด และคู่ต่อสู้ ในการแข่งขันทางธุรกิจนั้นจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับลูกค้า การตลาด และเทคโนโลยีอย่างมาก โดยเฉพาะการสื่อสารกับลูกค้านั้นถือ
เป็นการสื่อสารภายนอกองค์การท่ี องค์การนวัตกรรม จะต้องให้ความสามารถ เพราะการสื่อสาร
กับลูกค้าจะท าให้ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์การ  

(2)  การจัดการข้อมูล (Information Management) ข้อมูลถือเป็น 
ทรัพยากรที่มีความส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจรวมถึงการสร้างนวัตกรรมในองค์การ ดังนั้น
องค์การจึงควรจะต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและสามารถเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลให้กับ
หน่วยงาน แผนก หรือบุคลากรทุกคนได้รับทราบถึงข้อมูลที่ควรรับรู้และจ าเป็นต่อการสร้าง
นวัตกรรม โดย เฉพาะข้อมูลที่มาจากลูกค้า องค์การควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีเพื่อน ามาใช้
พิจารณาในการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท าให้เราทราบและเข้าถึงความต้องการและความ
คิดเห็นของลูกค้า ช่วยให้การตัดสินใจให้ถูกต้องและเที่ยงตรงมากกว่าการคาดการณ์เอาเอง  
ส่วนข้อมูลข่าวสารด้านเ ทคโนโลยีและการตลาดนั้นจะท าให้ทราบและเข้าใจถึงแนวโน้มของ
ตลาดและเทคโนโลยี และท าให้เราสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านการตลาด
และเทคโนโลยีที่ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ การจัดเก็บข้อมูลควรเก็บมาจาก
แหล่งที่มาที่หลากหลาย ทุกหน่วยงานในองค์ก ารจะต้องท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
น ามาแพร่กระจายในองค์การเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจความคิดและต้องการของลูกค้า 
รวมท้ังแนวโน้มของตลาดและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการคิดสร้างสรรค์ของนวัตกรในการสรรค์สร้างนวัตกร รมที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและตลาดซึ่งก็หมายถึงความส าเร็จของนวัตกรรมและการเติบโตขององค์การ 
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6)  วิธีการตัดสินใจ (Decision Methods) องค์การควรจัดให้มีระบบการ 
ตัดสินใจด้วยการให้มีการมีส่วนร่วมของหลายบุคคล อาจเป็นผู้จัดการหลายฝ่าย หรือพนักงาน
ในทุกระดับ จะท าให้มีมุมมองที่กว้างขว้างและแตกต่าง ที่จะช่วยให้การตัดสินใจน้ันมี
ประสิทธิภาพ  การใช้ระบบการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องให้ผู้มีส่วน
ร่วมในการ ตัดสินใจได้แสดงความคิดเห็น และควรยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ทุกคนที่
เข้าร่วมในการตัดสินใจต้องค านึงถึงเป้าหมายขององค์การในระยะยาว  

7)  สิ่งจูงใจ (Incentives) องค์การท่ีมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมจะต้องมี 
รูปแบบการให้รางวัลที่หลากหลาย เพื่อจะได้ตอบสนองกับคว ามต้องการที่แตกต่างกันของ
นวัตกร ซึ่งสามารถแบ่งสิ่งจูงใจออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่  

(1)  รางวัลที่เป็นตัวเงิน (Monetary Rewards) เช่น การขึ้นเงินเดือน 
และเงินโบนัส  ซึ่งสามารถน าไปเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของพนักงาน ใน
การน าการให้รางวัลที่เป็นตัวเงินมาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมจะต้องมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การให้รางวัลที่มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเที่ยงตรงในการให้รางวัล 
แต่ทั้งน้ีการศึกษาพบว่า การให้สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินจะเป็นเหตุผลที่ท าให้ระดับความคิด
สร้างสรรค์ต่ าลง เพราะนักวิทยาศาสตร์จะกังวลอยู่กับรางวัลที่เป็นตัวเงิน และท าให้ความสนใจ
ในงานของพวกเขาต่ าลง  

(2)  สิ่งจูงใจทางอาชีพ (Career Incentives)  คือ การเลื่อนต าแหน่ง 
บุคคลที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การสนับสนุนความส าเร็จของนวัตกรรม และเป็นการส่ง
สัญญาณให้พนักงานคนอื่นๆ ได้เห็นว่านวัตกรรมมีความส าคัญต่อพนักงานและองค์การ  

(3)  รางวัลทางสังคม (Social Rewards) โดยการยกย่องนวัตกรที่ 
ประสบความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมว่าเป็น “วีรบุรุษ  (Hero)” สิ่งจูงใจทางสังคมจะท าให้
บุคคลมีความพยายามและยืนหยัดทุ่มเทที่จะท างานต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากและเสี่ยงต่อ
ความล้มเหลว ซึ่งการยกย่องและนับถือนี้จะท าให้พนักงานน้ันมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและมี
ความม่ันคงในที่ท างาน และท าให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  

(4)  รางวัลภายใน (Intrinsic Rewards)  เป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลมี 
ความสุขขั้นพื้นฐาน รางวัลภายในเป็นรางวัลที่จะสามารถท าให้บุคคลสามารถท างานในหน้าที่ได้
อย่างต่อเนื่อง    ดังนั้นองค์การนวัตกรรม จึงพยายามที่จะจ้างพนักงานที่มีแรงจูงใจภายในและ
จ ากัดการใช้การจูงใจทางการเงินเนื่องจากการให้รางวัลที่เป็นตัวเงินจะเป็นการรบกวนแรงจูงใจ
ภายในการท างานของพนักงาน  

8)  ระบบการจัดการบุคคล (Personnel Management System) ระบบ 
การจัดการบุคคลส่งผลต่อความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของบุคคล ดังนั้นองค์การจึงต้องมี
นโยบายการจัดการบุคคลที่ให้ความส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้  
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(1)  การสรรหาและการจ้างงาน การมุ่งเน้นการค้นหาและจ้างงาน 
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์และภูมิหลังที่มีความหล ากหลาย เพราะการจ้าง
บุคคลที่มีประสบการณ์หรือภูมิหลังจะท าให้องค์การมีคนที่มีหลากหลายและมีมุมมองการคิดที่
แตกต่างซึ่งสามารถท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่จะน าไปพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมได้  

(2)  การพัฒนาบุคลากร  องค์การนวัตกรรมจะต้องมีการพัฒนา 
บุคคลากรให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเครื่องมือหรือวิธีการท่ีถูกน ามาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร คือ  

(2.1)  การหมุนเวียนต าแหน่งงานจะท าให้พนักงานได้พบกับ 
ความคิดและสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเกิดมุมมองในการแก้ปัญ หาท่ีแตกต่างจาก
เดิมและช่วยให้ มีความ คิดสร้างสรรค์มากขึ้น และช่วยพัฒนา ให้ทีมงานมีความหลากหลาย
ทางด้านมุมมองและแนวคิดซึ่งจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการ
สร้างนวัตกรรม   

(2.2)  รูปแบบการเลื่อนข้ันต าแหน่ง เป็นวิธีที่ส่งผลต่อการ 
บริหารงานและนวัตกรรมขององค์การ จะเห็นได้ว่าบางองค์การผู้บริหารหรือทีมงานระดับสูงจะ
เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสายงานเพียงไม่กี่สายงาน ซึ่งไม่มีความ
หลากหลายทางด้านมุมมองและแนวคิด ผู้บริหารหรือทีมงานระดับสูงควรจะประกอบไปด้วย
สมาชิกที่มีความหลากหลายทางด้านประสบการณ์การท างานหรือมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
ที่แตกต่างกัน เพราะในการแก้ปัญหาขององค์การน้ันจะต้องใช้ความหลากหลายในมุมมองและ
แนวความคิด 

(2.3)  การเรียนรู้ระหว่างการท างาน องค์การนวัตกรรมให้ 
ความส าคัญกับประสบการณ์ในอาชีพ เช่น การเปิดโอกาสให้พนักงานด้านเทคนิคที่ท างานใน
โรงงานได้ มีโอกาสได้พบกับลูกค้า เพราะการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้าจะท าให้
พนักงานได้เรียนรู้ท่ีจะใช้ทรัพยากรในโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งถือเป็นการเตรียมตัวที่ดี
ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสินค้าใหม่  

(3)  การรักษาและลดการลาออก การลาออกของพนักงานเป็นการ 
สูญเสียทักษะ ความรู้ และเครือข่ายข้อมูลขององค์การ ดังนั้นองค์การจึงต้องพยายามรักษา
ทักษะพื้นฐานขององค์การเอาไว้  ด้วยการสนับสนุน เทคโนโลยีสมัยใหม่และเพื่อนร่วมงานที่
เก่งๆ การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ค้นหาสิ่งต่างๆ  ตามที่พนักงานคาดหวังหรือต้องการ การให้
ผลประโยชน์เกื้อกูลในการท างาน และการใช้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม  

(4)  การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การนวัตกรรมจะต้องให้ 
ความส าคัญในเร่ืองต่างๆ การประเมินน้ันจะต้องไม่ตีตราพนักงานจากผลการปฏิบัติงานในอดีต 
และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมกับผู้ประเมิน และควร
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เชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงานกับคาดหวังในอนาคตทั้งการเลื่อนต าแหน่งและโอกาส
ต่างๆ  ส าหรับคนที่เก่งและมีศักยภาพสูงนั้นจะมีการพัฒนาอาชีพให้เห็นถึงเส้นทางอาชีพที่
ชัดเจน  ในการประเมินจะต้องน าวิธีการประเมินโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน เช่น วิธีการประเมิน
แบบ 360 องศา และในระดับผู้จัดการ ควรจะมีการประเมินตนเอง เพื่อจะได้รับทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อน วิธีการในการท างานและการบริหารจัดการบุคคลรวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย  ส่วนเกณฑ์และ
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินควรการก าหนดเป้าหมายเป็นผลลัพธ์และกระบวนการท างานและต้องมี
การน าเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปเป็นหน่ึงในเกณฑ์การพิจารณาด้วย สุดท้ายความใกล้ชิดผู้
ประเมินและผู้ถูกประเมิน หัวหน้างานและพนักงานจะต้องมีการสื่อสารเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานตลอด เพราะจะท าให้หัวหน้างาน สามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากรับรู้
ถึงกระบวนการ ปัญหาในการท างาน และสามารถร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้  โดยท่ัวไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและพนักงานใน องค์การนวัตกรรม จะมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน มีการสื่อสารกันตลอด โดยการสื่อสารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นไปในแนวดิ่ง  

9)  วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมองค์การเป็นเสมือนตัวบ่งชี้ระดับ 
นวัตกรรมขององค์การดังน้ันแล้วองค์การจะต้องสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม คือ มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าเสี่ยง วัฒนธรรมที่เปิดโอกาส และ
รับฟังความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ๆ ไม่มีการลงโทษต่อความผิดพลาดหรือล้มเหลวที่เกิดจาก
การสร้างนวัตกรรม พยายามปรับเปลี่ยนแนวความคิดของผู้จัดการให้มีความเชื่อและพฤติกรรม
ที่สนับสนุนนวัตกรรมโดยให้เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และต้องท าให้
พนักงานเห็นความส าคัญของนวัตกรรมด้วย  

2.2.5.5  Tidd and others (2001: 313-340) ได้ให้องค์ประกอบขององค์การ
นวัตกรรมดังนี้  

1)  มีวิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น า และความตั้งใจที่จะมุ่งไปสู่นวัตกรรม 
(Shared Vision, Leadership and The Will to Innovate) เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ ขององค์การใหม่ ภาวะผู้น าถือเป็นบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้น า
จะต้องสื่อสารและสร้างความชัดเจนในการรับรู้วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และกลยุทธ์ใหม่แก่พนักงาน
ในองค์การ รวมท้ังต้องกระจายและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมี ส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมขององค์การ  

2)  โครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม (Appropriate Organization 
Structure) ลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมหรือสนับสนุนการเป็น องค์การนวัตกรรมนั้นจะไม่มี
ลักษณะโครงสร้างที่มีรูปแบบที่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กั บแนวทางการสร้างนวัตกรรมขององค์การ
เพราะลักษณะโครงสร้างรูปแบบต่างๆ ก็จะมีความเหมาะสมกับแนวทางการสร้างนวัตกรรมของ
องค์การท่ีแตกต่างกัน  องค์การต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย (Network) ซึ่งท าให้มี
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การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและทรัพยากรต่างๆ การมีเครือข่าย ภายนอกจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน เพราะท าให้มีพลังอ านาจในการต่อรองเพิ่มมากขึ้น 

3)  บุคลากรท่ีมีความส าคัญ (Key Individual) ก็คือ บุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการท างาน มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
มีอ านาจ อิทธิพล เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกองค์การและเป็นผู้รวบรวมความรู้ 
(Gatekeeper) คนเหล่านี้เป็นคนส าคัญเพราะถือเป็นแหล่งความรู้ขององค์การท่ีน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ การแก้ไขปัญหา การฝ่าฟันอุปสรรคภายในองค์การ  

4)  การฝึกอบรมและพัฒนา (Stretching Training and Development) 
เนื่องจากความรู้และทักษะมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม ดังนั้นการฝึกอบรมและพัฒนาจึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นควบคู่กับบุคลากรในองค์การด้วย การส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการ
ทดลองท าในสิ่งใหม่ๆ นั้น บุคลากรจะต้องมีทักษะท่ีจ าเป็นและมีความม่ันใจที่เหมาะสม อง ค์การ
จะต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์พัฒนาและฝึกอบรมทักษะบุคลากรในระยะยาว และองค์การ
จะต้องพัฒนาและปลูกฝังให้บุคลากรในองค์การมีนิสัยแห่งการเรียนรู้  

5)  การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม (High involvement in 
Innovation) การสร้างนวัตกรรมโดยท่ัวไปแล้วมักเชื่อว่าเกี่ ยวข้องผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยี วิศวกร และนักออกแบบ แต่ในความจริงแล้วความคิดเชิงนวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์จะมีอยู่ในทุกคน ถ้าหากว่าเราค้นพบหรือเน้นไปที่ความสามารถของคนท้ังองค์การก็
จะท าให้องค์การมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้น เมื่อต้องการสร้ างนวัตกรรมให้เพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่ององค์การจะต้องสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในสร้างนวัตกรรม  

6)  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Working) นวัตกรรมเป็น 
การเริ่มต้นเกี่ยวกับการรวบรวมความแตกต่างของ มุมมองในการแก้ปัญหา การทดลองชี้ให้เห็น
ว่าการท างานเป็นกลุ่มหรือทีมงานนั้นจะท าให้ความคิดสร้างสรรค์ที่เบ่งบานและพัฒนาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างยืดหยุ่นมากกกว่าการท างานเพียงคนๆ เดียว ดังนั้นในการสร้าง
นวัตกรรมจึงเน้นให้มีการท างานเป็นทีมงาน เช่น ทีมข้ามสายงาน  (Cross Functional Team) 
ทีมงานโครงการ  (Project Team) และทีมงานแก้ปัญหาระหว่างองค์การ (Interorganizational 
Problem-Solving Group) ทีมงานเหล่านี้จะเน้นการสร้างและการพัฒนานวัตกรรม ในการสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบไปด้วย การระบุภาระงานอย่างชัดเจน  ผู้น าทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ ความสมดุลกันระหว่างสมาชิกภายในทีมความเข้ากันได้ระหว่างพฤติกรรมของ
สมาชิกทีมงาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีประสิทธิภายในทีมงาน และมีการติดต่อ
ประสานงานกับภายนอกองค์การอย่างต่อเนื่อง  
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7)  บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Climate) 
บรรยากาศภายในองค์การที่ดีจะเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน  สิ่งที่
องค์การควรท าเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการคิดสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาระบบ ได้แก่ 
โครงสร้างองค์การ นโยบายและกระบวนการสื่อสาร ระบบการให้รางวัลและการยอมรับ นโยบ าย
การฝึกอบรม ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม การสนับสนุนให้พนักงานมีความเป็น
ผู้ประกอบการ และมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม  

8)  มุมมองจากภายนอกองค์การ (External Focus) ลักษณะของ 
องค์การนวัตกรรม ที่ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็ นต้องเปิดรับมุมมองจากภายนอก ซึ่ง จะเป็น
สัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสและอุปสรรค องค์การต้องมีวิธีการรับรู้และสื่อสารกับมุมมองจาก
ภายนอกองค์การ โดยการมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้าและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี จาก
การศึกษาพบว่า ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าและตลาดเป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขององค์การนวัตกรรม  ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการรับรู้ความต้องการของ
ลูกค้าและเข้าใจความต้องการของตลาด การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการสื่อสารท่ีชัดเจนถือ
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเป็นที่มาของนวัตกรรม 

9)  การขยายการสื่อสาร (Extensive Communication) องค์การ 
นวัตกร รมจะต้องก ารรูปแบบการสื่อสารท่ีครอบคลุม มีทิศทางและมีช่องทางในการสื่อสารท่ี
หลากหลาย  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการนวัตกรรมถือเป็นความผิดพลาดจากการ
สื่อสาร ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างหน้าที่ การปรับปรุงการสื่อสารให้ชัดเจนและมี
ความถี่ในการสื่อสารข้า มหน่วยงา นและระหว่างองค์การให้มากขึ้น เป็นการรวบรวมความ
แตกต่างทางด้านความคิดซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้รวบรวมความรู้ (Gatekeeper) ขององค์การ  

10)  องค์การแห่งการเรียนรู้ (The Learning Organization) การเรียนรู้ 
และการถ่ายโอนความรู้ได้กลายมาเป็นปัจจัยพื้นฐานของ องค์การนวัตกรรม  นวัตกรรมสามารถ
ถูกน าเสนอผ่านทาง วัฏจักรการเรียนรู้  (Learning Cycle) ที่รวมกระบวนการของการทดลอง 
ประสบการณ ์การสะท้อน และการรวมเข้าด้วยกัน องค์การต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และช่องทางการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ของพนักงานในองค์การ โดยการพัฒนากล
ยุทธ์ด้านการเรียนรู้ ซึ่งการสร้างและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ในการท างานประจ า ท าให้
พนักงานเกิดความสนใจในงานประจ าและได้พัฒนาการเรียนรู้ของตน ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการแก้ไขปัญหา การ
ทดลอง การฝึกปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย และการสะท้อนการเรียนรู้ท่ีได้จากอดีต เป็นต้น 

2.2.5.6  Sherwood (2001: 244-283) กล่าวว่าการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์การก็จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบดังต่อไปนี้  
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1)  บทบาทของผู้บริหารอาวุโส (Senior Management) ผู้บริหารอาวุโส 
มีบทบาทที่ส าคัญมากในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีอ านาจ
ในการบริหารงาน  ผู้บริหารอาวุโส จึงควรให้ ความส าคัญและตั้งใจจริงในการส่งเสริมและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการนวัตกรรม  ผู้บริหารอาวุโสควรสร้างความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ตนเองพูด
และการกระท า เพราะบทบาทของผู้บริหารอาวุโสจะเป็นตัวแบบของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงาน  ผู้บริหารอาวุโสควรมีใจเปิดกว้าง  อนุญาตให้บุคลากรสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพราะถ้า
ผู้บริหารอาวุโสที่มีลักษณะมุ่งงานและผล ลัพธ์สูงบ่อยครั้งมักจะไม่ค่อยมีความอดทนต่อการ
ท างานหรือการค้นคว้าทดลองของพนักงาน  

ผู้บริหารอาวุโสจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่องบประมาณและการ
จัดสรรเงินสนับสนุน ผู้บริหารอาวุโสจะต้องเข้าใจว่า  การสร้างนวัตกรรมต้องการเงินทุนในการ
สนับสนุนและแผนงบประมาณที่มีความยืดหยุ่น เมื่อต้องการที่จะให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์การ 
ดังนั้นจึงต้องมีการลงทุนในการฝึกอบรมบุคลากรที่เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม  

ส่วนบทบาทของผู้บริหารอาวุโสในกระบวนการนวัตกรรม ผู้บริหาร
อาวุโสจะเป็นผู้ปกป้องความคิดสร้างสรรค์  กิจกรรมด้านนวัตกรรมต่างๆ จนกระท่ังความคิดนั้น
ได้รับการประเมิน พร้อมกันน้ีจะต้องสละเวลาในการส่งเสริมนวัตกรรม และ บทบาทของผู้บริหาร
อาวุโสควรปฏิบัติทุกวันก็คือ การแสดงให้ พนักงานทุกคนเห็นว่านวัตกรรมมีความส าคัญต่อการ
อยู่รอดหรือการแข่งขันขององค์การ  ผู้บริหารอาวุโส สามารถท าหน้าที่ เป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอด
เล่าเรื่องราวในสร้างวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เช่น การน าเอาเรื่องราวของ
บุคคลที่เป็นวีรบุรุษมีท่ีความสามารถ เสียสละ แ ละน่าสรรเสริญมาเล่าให้พนักงานฟัง และ
พยายามสร้างหรือถ่ายทอดค่านิยมองค์การให้กับพนักงาน  

2)  งบประมาณ องค์การต้องสร้างความชัดเจนเร่ืองการสนับสนุน 
งบประมาณในการสร้างนวัตกรรม โดยท่ัวไปแล้ว องค์การนวัตกรรม จะมีงบประมาณในการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมทั่วไป การสร้าง และการประเมิน
ความคิด การสื่อสารภายในองค์การ การสื่อสารภายนอกองค์การ การถ่ายโอนความรู้ เช่น การ
ท างานลักษณะแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Workshops) การประเมินความคิด การพัฒนา
และการน าความคิดไปปฏิบัติส าหรับโครงการที่ผ่านกระบวนการประเมินแล้ว  การให้รางวัล  การ
บริหารจัดการการล าเลียงความคิด  

3)  การวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นการตรวจสอบและควบคุมในทุกๆ 
ขั้นตอนหรือกระบวนการท างาน ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการวัดที่
ครอบคลุมการปฏิบัติงานต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการที่ท าให้เกิดนวัตกรรม  องค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการวัดผลการปฏิบัติงานมี 3 องค์ประกอบ คือ 
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(1)  เวลาในการวัดผลการปฏิบัติงาน  เนื่องจากนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งที่ 
สามารถเกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใด ผลตอบแทน หรือผลก าไรจากการสร้างนวัตกรรมนั้น ล่าช้า 
ซึ่งบ่อยครั้งมักจะท าให้เกิดต้นทุนและรายจ่ายในระยะยาวก่อนท่ีจะได้รับผลตอบแทนหรือผล
ก าไร จึงมักเกิดความขัดแย้งในการออกแบบการวัดผลการปฏิบัติงานระหว่างการเน้นผลการ
ปฏิบัติงานในระยะสั้นและระยะยาว 

(2)  วิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน ในการวัดผลการปฏิบัติงาน จะต้อง 
หาวิธี การที่สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรมนั้น จะต้องให้ความส าคัญ  3 ประเด็น คือ (ก) ปัจจัยน าเข้า เช่น เวลาที่ใช้ในการสร้าง
ความคิด จ านวนบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เวลาที่
ใช้ไปในขั้นการประเมินความคิด และการวัดคุณลักษณะพฤติกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการเป็น
องค์การนวัตกรรม เช่น การแบ่งปันความรู้ การมีส่วนร่วมในทีมงาน การสอนงานด้านนวัตกรรม 
การยอมรับความคิดผู้อื่น ดังนั้นจึงต้องหาวิธีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการวัด  (ข) กระบวนการ
เช่น การวัดจ านวนความคิดใหม่ในขั้นการสร้างความคิด จ านวนความคิดที่เข้าสู่การประเมิน 
ความรวดเร็วในกระบวนการประเมิน จ านวนความคิดที่ได้รับการพัฒนา และ  (ค) ผลลัพธ์
สุดท้าย จะมุ่งเน้นในการวัดความส าเร็จของการท างานและการจัดการของเป้าหมายด้าน
นวัตกรรม เช่น ผลก าไรจากผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการใหม่ 

ส าหรับองค์การที่อยู่ในช่วงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้น
ในองค์การน้ันจะต้องมุ่งเน้นการวัดผลการปฏิบัติงานจากปัจจัยน าเข้าของกระบวนการสร้า ง
นวัตกรรม เช่น จ านวนบุคคลที่เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความคิดสร้าง สรรค์ และนวัตกรรม 
ระยะเวลาที่ใช้ใน การสร้างและประเมินความคิด ส่วนการวัดผลลัพธ์ ควรลดความซับซ้อนและ
อุปสรรคการท างานในระบบใหม่และควรกระตุ้นกิจกรรมและพฤติกรรมให้ขึ้นจริง  

(3)  ความสอดคล้องในการวัดผลการปฏิบัติงาน  ในการวัดผลการ 
ปฏิบัติงานจะต้องมีการมุ่งเน้นให้ความส าคัญความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ในการวัดเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกภาคส่วนขององค์การ  

4)  การให้รางวัลและการยอมรับ จะต้องสอดคล้องกันกับการวัดผลการ 
ปฏิบัติงาน ดังนั้นองค์การจะต้องสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับการให้รางวัลและการยอมรับ
ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

(1)  ความแตกต่างระหว่างรางวัลพิเศษ (Special Awards) และ 
รางวัลตอบแทน (Reward) รางวัลพิเศษ จะเกี่ยวข้องกับสาธารณชนและความเชื่อธรรมเนียม
ประเพณีของธุรกิจ ส าหรับผู้ได้รับรางวัล พิเศษจะเปรียบเสมือนเป็นวีรบุรุษ (Heroes) ซึ่งจะ
ได้รับคัดเลือกจากกระบวนการท่ียุติธรรม (Fairness) ส่วนรางวัลตอบแทน (Reward) เป็นส่วน
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หนึ่งของรูปแบบของ ค่าตอบแทน (Remuneration) โดยจะอยู่ในรูปแบบการให้เงินโบนัสซึ่งจะมี
การเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงาน 

(2)  การให้รางวัลแก่บุคคลหรือทีมงานในกระบวนการนวัตกรรมจะ 
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การสร้าง การประเมิน การพัฒนา และการน าความคิดไปปฏิบัติ 
ซึ่งข้ันตอนท้ังหมดน้ีจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถเกิดขึ้นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง 
ดังนั้นการระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับรางวัลซึ่ งส่งผลที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่นท่ีมีความทุ่มเทใน
การสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นจึงต้องหาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรม
ขององค์การและการให้รางวัลแก่บุคคลที่เหมาะสมด้วยความยุติธรรม เช่น การให้รางวัล พิเศษ
แก่บุคคลควรจะมีมูลค่าที่ไม่มากนักแต่มีเกียรติสู งค่าซ่ึงจะมีคุณค่ามากกว่าการได้รับโบนัส
ประจ าปี เพื่อหลีกเลี่ยงความอิจฉา ไม่ช่วยเหลือกัน และการต าหนิถึงความไม่ยุติธรรม 

 รางวัลสาธารณชน หรือรางวัลพิเศษ ส าหรับทีมงานขนาดเล็กจะเป็น
วิธีที่ดีกว่าการให้ทีมงานขนาดใหญ่ ซึ่งบางครั้งผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายในทีมงานจะเป็นผู้รับรางวัล เช่น 
หัวหน้ามักจะเป็นผู้ได้รับรางวัลเนื่องจากผลงานของทีมงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  

(3)  รูปแบบการให้รางวัลและการยอมรับ เช่น เงินรางวัล การให้ 
ส่วนแบ่งจากผลก าไรจากราคาหุ้น การเลื่อ นข้ันและต าแหน่ง หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
แต่ในบุคคลบางกลุ่มการให้เวลา ความเป็นอิสระ ระยะเวลาการพักผ่อนและการให้การศึกษาจะมี
ค่ามากกว่าตัวเงิน  

(4)  รางวัลสาธารณชน (Public Award) ต้องการความยุติธรรมใน 
การตัดสิน ดังนั้นการตัดสินควรจะมาจากคณะกรรมการที่ได้รั บความไว้วางใจจากสาธารณชน 
เพราะรางวัลเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนดังนั้นจึงต้องมีหลักการเช่นเดีย วกับการจ่ายเงินโบนัส
ประจ าปี  ซึ่ง หัวหน้างานจะมีการประชุมและปรึกษากันถึงลักษณะการจ่ายเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมและสร้างความชัดเจนในการให้รางวัล  

5)  กองทุนสนับสนุนโครงการ มีการจัดสรรกองทุนในการสนับสนุน 
โครงการนวัตกรรมให้ทั่วถึงทั้งองค์การ โดยเน้นการตัดสินใจท่ีรวดเร็วใกล้กับแหล่งก าเนิด
ความคิด และกระบวนการตัดสินใจ สั้น จะท าให้ลดหรือหลีกเลี่ยงการบิดเบือนของการตัดสินใจ
ได้ ซึ่งท้ังหมดข้ึนอยู่กับโครงสร้างของอ งค์การ โดยอาจจะมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
ให้กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร องค์การจะต้องการคาดการณ์
และจัดเตรียมกองทุนไว้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความคิดอย่างทั่วถึงก็จะช่วยลดความเสี่ยงท่ี
ท าให้ความคิดเป็นก าพร้าได้  

6)  การฝึกอบรม นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะท่ีสามารถ  
เรียนรู้ได้ดังนั้นองค์การจะต้องมีการพัฒนาและแก้ไขกิจกรรมการฝึกอบรมภายในองค์การ โดย
การก าหนดให้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของโปรแกรมการ
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พัฒนาและการฝึกอบรมขององค์การ แนวทางหน่ึงที่จะท าให้โปรแกรมก ารฝึกอบรมขององค์การ
ประสบความส าเร็จได้นั้น องค์การจะต้องประกอบไปด้วยบุคคล 3 ประเภท ดังนี ้

(1)  ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลที่ประสบความส าเร็จในการท างานด้าน  
นวัตกรรม   ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคทางด้านนวัตกรรม 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยว ชาญจะด าเนินการอย่างน้อย 2 วัน พวกเขาจึงจะสามารถมีการ
จัดการที่ดี และเป็นเครื่องมือในการน า และสร้างสรรค์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองสร้าง
ความคิด และกระบวนการประเมิน 

(2)  ผู้เอื้ออ านวย จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้เอื้ออ านวยและผู้ฝึกสอน 
ดังนั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและความคิดสร้า งสรรค์ โดยเฉพาะการ
สร้างความคิด บุคคลที่เป็นผู้เอื้ออ านวยต้องมีทักษะและความม่ันใจในการเอื้ออ านว ย รวมทั้ง
ต้องมีความรู้เชิงลึก ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เอื้ออ านวย
ส่วนมากจะด าเนินการเป็นเวลา 5 วัน ส าหรับการจ าลองสถานการณ์จริง การฝึกอบรมทางวิดีโอ 
และการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินการด้านนวัตกรรม  

(3)  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม บุคลากรทุกคนท้ังผู้เชี่ยวชาญและผู้ 
เอื้ออ านวยจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดและส่วนร่วมในการสร้างและประเมิน
ความคิด ดังนั้นบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคอย่าง
พอประมาณ บุคลากรต้องได้รับความความจริงใจการเชื้อเชิญและความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 
ซึ่งจะต้องท าให้บุคลาก รทราบเกี่ยวกับกระบวนการนวัตกรรมขององค์การ ดังนั้นบุคลากรก็จะ
ทราบว่าพวกเขาจะมีบทบาทที่มีศักยภาพในกระบวนการท างานอย่างไร เม่ือไหร่จะต้องมีการ
สร้างความคิด และจะมีส่วนร่วมในกระบวนการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการ
พัฒนา และระบบการให้ค่าตอบแทนและรางวัลอย่างไร  

7)  การจัดการโครงการ ก่อนท่ีกิจกรรมนวัตกรรมจะได้รับการพัฒนา  
อย่างเต็มที่ มักจะมีลักษณะการท างานแบบโครงการ ดังนั้น องค์การนวัตกรรม จะต้องเข้าใจ
ความส าคัญของการท างานควบคู่ กันระหว่างการท างานประจ ากับการท างานแบบโครงการ ซึ่ง
บ่อยครั้งมักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้น ปัญหาท่ีมักพบในการท าง านแบบประจ าและการ
ท างานแบบโครงการเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้จัดการแผนกไม่อนุมัติให้พนักงานท่ีมีความสามารถเข้าร่วม  
เป็นทีมงานในโครงการ เพราะไม่อยากเสียพนักงานที่มีความสามารถไปจากแผนก 

(2)  บุคลากรไม่เต็มใจเข้าร่วมเป็นทีมงานในโครงการ เนื่องจาก 
พวกเขากลัวว่าเมื่อไปท างานในโครงการแล้วจะไม่ได้รับการสนับสนุนในการเลื่อนข้ันต าแหน่ง
จากผู้จัดการแผนกของพวกเขา และพวกเขารู้สึกว่าการท างานแบบโครงการมีระยะสั้ น ไม่ม่ันคง
และมีความเสี่ยง ซึ่งอาจจะล้มเหลวหรือไม่ ประสบความส าเร็จ ซึ่งสถานการณ์เช่นน้ีจะเป็นตัว
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ขัดขวางท าให้นวัตกรรมไม่เกิดขึ้นในองค์การ   และ เพื่อความส าเร็จในก ารสร้างนวัตกรรม  
องค์การจะต้องมีความสามารถในการสร้างและจัดการทีมงานของโครงการ ดังนั้นองค์การควรมี
แนวปฏิบัติดังนี้ 

(2.1)  สร้างความเชื่อม่ันในความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งจะรวมการ
ท างานทั้งในการท างานประจ าและการท างานแบบโครงการ  

(2.2)  สร้างโปรแกรมการพัฒนาอาชีพทั้งในการท างานประจ า
และการท างานแบบโครงการ 

(2.3)  มีการวางแผนทดแทน (Succession Planning) ท าให้ไม่
มีปัญหาเม่ือบุคลากรออกจากงานประจ าเพื่อเข้าไปเป็นทีมงานของโครงการ 

(2.4)  สร้างความเชื่อม่ันในโครงสร้างการให้รางวัลส าหรับการ
เข้าร่วมท างานในโครงการด้านนวัตกรรม และความไม่ยุติธรรมเมื่อโครงการล้มเหลว  

(2.5)  สร้างความม่ันใจหรือเชื่อมั่นในโครงสร้างการให้รางวัล
ส าหรับผู้จัดการแผนกที่มีบทบาทในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และอนุญาต
ให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นทีมงานในโครงการ 

(2.6)  สร้างความเชื่อม่ันว่าในขณะที่บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พวกเขาจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่จงรักภักดีหรือได้ลาออกไปจากแผนกแล้ว  

(2.7)  สร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการว่า
เมื่อโครงการสิ้นสุดลงจะสามารถกลับเข้ามาท างานประจ าในแผนกเช่นเดิมได้  

สุดท้ายองค์การนวัตกรรมต้องเข้าใจว่า ในโครงการนวัตกรรมล้วนแต่
มีความเสี่ยงในการท างานซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและล้มเหลวได้ แต่องค์การท่ี
ดีต้องรู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

8)  การจัดการกระบวนการล าเลียงความคิด โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ 
สร้างความคิดที่ดีที่ตรงตามเป้าหมายด้านนวัตกรรมไปจนกระท่ังการน าความคิดนั้นไปปฏิบัติ ที่
ต้องการการสนับสนุนจากผู้จัดการ  และผู้สร้างความส าเร็จ (Champion) ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่
อยู่ในคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลทั่วไปซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างมากใน
กระบวนการทางธุรกิจและการวางแผลกลยุทธ์  บทบาทหน้าที่ในการจัดการกระบวนการล าเลียง
ความคิดจะเกี่ยวข้องกับการเอื้ออ านวยและเครือข่าย   บทบาทที่ส าคัญของ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
จัดการกระบวนการล าเลียงความคิดมีดังน้ี 

(1)  สร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์การว่าพวกเขามีส่วน
ร่วมในข้ันตอนการสร้างและการประเมินความคิด  

(2)  ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมความคิด 
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(3)  บริหารจัดการระบบข้อมูลที่จะจัดเก็บความคิดและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าจากกระบวนการแรกและกระบวนการต่อไปเพื่อน าไปสู่เป้าหมายด้านนวัตกรรม  

(4)  พิจารณาความคิดที่ถูกเก็บไว้ทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(5)  ท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูลด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์การ 

9)  การปลูกฝังนวัตกรรมลงในการท างานในแต่ละวัน (Embedding 
Innovation into The Day Job)  เป็นการท าให้การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติในการท างานทุกๆ วัน โดยองค์การจะต้องปลูกฝังนวัตกรรมเข้าในการท างานในแต่ละ
วัน และต้องรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นไว้
ส าหรับการท างานทุกวัน องค์การต้องแสดงความยินดีและสร้างความชัดเจนให้เห็นเป็นรูปธรรม 
เช่น การท าให้สาธารณชนได้รับรู้ ซึ่งจะเห็นไ ด้จากหนังสือพิมพ์ จ านวนบทความที่กล่าว
สรรเสริญและการเฉลิมฉลองความส าเร็จด้านนวัตกรรม  

2.2.5.7  Hay Group (2005: 1-4) ได้ร่วมมือกับนิตยสาร Fortune ในการส ารวจ
เพื่อหาบริษัทที่ได้รับการยอมรับของอเมริกาและของโลก เพื่อเปิดเผยบริษัทที่มีการด าเนินงาน
ยอดเยี่ยมเป็นยอม รับและประสบความส าเร็จมากที่สุด  ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้มีหัวข้อในการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเป็นคุณลักษณะความสามารถขององค์การในการพัฒนา การปฏิบัติ 
และวิธีทางนวัตกรรมที่มีความท้าทาย ซึ่งนวัตกรรมก็เป็นคุณลักษณะหนึ่งขององค์การท่ีได้รับ
การยอมรับด้วย ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมขององค์การมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1)  ภาวะผู้น าและการช้ีแนะแนวทาง  ลักษณะภาวะผู้น าที่จะประสบ 
ความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมในองค์การ (Prevalent Leadership) จะต้องมีลักษณะเป็นผู้น า
ที่มีอ านาจซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ทิศทางและวิสัยทัศ น์ท่ีชัดเจน ผู้น ามุ่งความสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดความสามัคคีภายในทีมงาน ผู้น ามุ่งการมีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นผู้สร้างความผูกพันและสร้าง
ความคิด ผู้น าที่มีลักษณะเป็นผู้ฝึกสอนงาน  (Coaching) โดยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาบุคคลในระยะ
ยาว การส่งเสริมนวัตกรรมให้ประสบความส า เร็จจะเพิ่มระดับการช้ีแนะ (Direction) มีการมอบ
อ านาจ (Empowerment) มีส่วนร่วม (Participation) ทีมงาน (Teamwork) ให้สูงขึ้น 

2)  วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ  วัฒนธรรมองค์การเทียบได้กับ 
ธรรมเนียม มาตรฐาน และค่านิยม หรือหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ท าในองค์การ วัฒนธรรมองค์การจะ
เป็นตัวผลักดันและส่งผลต่อการกระท าและการตัดสินใจซ่ึงมีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดริเริ่ม (Initiative) และการ
ท างานเป็นทีมจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาองค์การให้มีนวัตกรรมได้  ส่วนบรรยากาศในการ
ท างานของบริษัทที่เป็นผู้น าด้านนวัตกรรมที่มีบรรยากาศการท างานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
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องค์การอื่นๆ บรรยากาศการท างานจะสร้างขึ้นโดยผู้จัดการที่ให้ความสนใจในการเพิ่มระดับ
มาตรฐาน มีความชัดเ จนในเป้าหมายและความคาดหวัง  ความรับผิดชอบจะมีการมอบอ านาจ
อย่างเหมาะสม และมีความยืดหยุ่นให้การยอมรับความคิดใหม่ๆ การก าหนดทิศทาง  (Direction) 
และการริเริ่ม (initiative) ได้รับการส่งเสริมในระดับสูงจากบรรยากาศองค์การซ่ึงมันก็จะส่งเสริม
กิจกรรมนวัตกรรมของผู้จัดการและพนักงาน  

3)  การสร้างความคิดใหม่ (Generation of Ideas) การทดลองเปรียบ 
เสมือนเชื้อเพลิงให้กับนวัตกรรมในองค์การ (Organizational Innovation) ซึ่งองค์การจะต้อง
ทุ่มเทกับการลงทุนในด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างความคิด ซึ่งการ
ลงทุนนี้เป็นตัวชี้ วัดหนึ่งของความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรม จากผลการศึกษาวิจัยองค์การที่
เป็นผู้น าด้านนวัตกรรมพบว่า มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่าองค์การอื่นและคู่แข่ง 
องค์การจะต้องสนับสนุนทรัพยากรด้านนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นค าม่ันสัญญาที่ส าคัญที่สุดในการ
สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์การท่ีได้รับการยอมรับมากที่สุด
จะมีการพัฒนาหรือเพิ่มทักษะและความสามารถของบุคลากรโดยการเพิ่มความรับผิดชอบใน
การท างาน การส่งเสริมให้มีความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Idea) ผู้จัดการควรสนับสนุนให้
พนักงานกล้าเสี่ยงบนพื้นฐานของเหตุและผล  และจะต้องสร้างบรรยากาศองค์การให้การยอมรับ
และสนับสนุนเมื่อเกิดความล้มเหลวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและจะไม่มีการลงโทษบุคคล 
กลุ่มหรือทีมงานที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 

4)  วิธีการรวบรวมให้เกิดความคิดใหม่ (Novel Combination of 
Existing Approaches) ความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของนวัตกรรม วิธีการใหม่
ไม่ได้เป็นผลมาจากความคิดใหม่ๆ เพียงเท่าน้ัน ความคิดเก่าๆ ยังสามารถท าให้เกิดความคิด
ใหม่ได้ถ้ามีการควบคุมในแนวทางการผลิต (Productive) เช่น P&G ให้ความส าคัญอย่างมากกับ
การพัฒนาอ งค์ความรู้ ซึ่ง P&G ด าเนินธุรกิจใน 5 อุตสาหกรรม ซึ่งบุคลากรในแต่ละ
อุตสาหกรรมก็จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซ่ึงกันและกันซึ่งถือเป็นการสร้างความสามารถ 
พลังที่เกิดจากความสามัคคี (Synergies) และโอกาสในการพัฒนาเพื่อสร้างตลาดใหม่ในการ
ด าเนินธุรกิจ 

การท างานเป็นทีม ข้ามสายงาน ซึ่งถือเป็นรูปแบบการท างาน
พื้นฐานในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมให้มีการร่วมปฏิบัติงานกัน
แบบไม่เป็นทางการและการร่วมมือกัน  ซึ่งจะต้องมีการจับเก็บความคิด (Capturing Idea) และ
มีผลการปฏิบัติงานท่ียอดเยี่ยม และมีการแพร่กระจายความคิดไปท่ัวทั้งองค์การ  
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5)  การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ (Effective Implementation) 
ความส าเร็จของนวัตกรรมต้องการมากกว่าความคิดดีๆ การจะเป็น องค์การนวัตกรรม ได้นั้น
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการใหม่ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อน าไปสู่อนาคต จากผลการวิจัยพบว่า การน ากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติเป็นตัวชี้วัดหนึ่งขององค์การท่ีได้รับการยอมรับ องค์การผู้น าทางนวัตกรรมจะ
สามารถคาดหวังผลส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมได้จากการวัดในการจัดการผลการปฏิบัติ งาน
และระบบการจ่ายค่าตอบแทน แต่สิ่งที่องค์การจะต้องให้ความส าคัญมากกว่าก็คือ การมีระบบ
การให้รางวัลที่ให้สิ่งจูงใจ (Incentive) ในกิจกรรมนวัตกรรมอย่างเพียงพอ  

2.2.5.8  Kuczmarski (2003: 536) ได้ให้องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้าง
นวัตกรรม ดังต่อไปนี้ 

1)  ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน 
2)  ผู้บริหารด้านนวัตกรรม (CIO) มีความมุ่งม่ันทุ่มเทในการสร้าง

นวัตกรรมด้วยความพยายาม 
3)  มีความเห็นด้วยต่อกลยุทธ์การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
4)  ความสมดุลระหว่างการสร้างสินค้าใหม่และเทคโนโลยีสนับสนุน 
5)  ลูกค้าจะเป็นผู้ผลักดันการพัฒนากระบวนการ 
6)  จัดตั้งทีมข้ามสายงานส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่   
7)  มีการให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
8)  สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมนวัตกรรม 
9)  วัดประเมินผลระบบและนวัตกรรม 

2.2.5.9  Harvard Business School (2003: 80-129) ได้เสนอว่าองค์การจะต้องมี 
การสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมในองค์การ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าองค์การนวัตกรรมนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1)  ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  

2)  มีวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
3)  ผู้น าในองค์การเห็นความส าคัญและสนับสนุนให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม  
4)  มีองค์การท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
5)  มีพนักงานและทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์   
6)  มีระบบการให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน  
7)  มีระบบการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการสร้างนวัตกรรม   
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8)  มีช่องทางการสื่อสารท่ีเปิดกว้าง  
9)  มีการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การ  

2.2.5.10  ชาพิโร (2549: 22-23) เสนอว่าองค์การที่จะพัฒนาไปสู่องค์การ
นวัตกรรมต้องมีองค์ประกอบหลักซึ่งประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย คือ  

1)  กลยุทธ์และลูกค้า (Strategy and Customer)  กลยุทธ์ต้องมีความ 
ชัดเจนเน่ืองจากกลยุทธ์ถือเป็นตัวก าหนดความต้องการนวัตกรรมขององค์การ โดยพนักงานทุก
คนในองค์การจะต้องมีส่วนร่วมในน านโยบายด้านนวัตกรรมไปปฏิบัติ ซึ่งการจะต้องการสร้าง
นวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นความส าคัญกับลูกค้า  

2)  การวัดผลและผลการปฏิบัติงาน (Measure and Performance) 
การวัดผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม 
เนื่องจากการวัดผลการปฏิบัติงานจะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าและข้อบกพร่องในการสร้าง
นวัตกรรม รวมท้ังผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น  

3)  กระบวนการท างานและระบบสนับสนุน (Process and 
Infrastructure) กระบวนการท างานทางนวัตกรรมจะท าหน้าที่ในการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 
การสนับสนุนให้เกิดการคิดนอกกรอบ  และมีการประเมินความคิดที่ดีหรือศักยภาพในการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์  

4)  พนักงาน (People) พนักงานถือเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ดังนั้น 
พนักงานจึงต้องมีทักษะด้านนวัตกรรม และมีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เนื่องจาก
ทักษะเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ 

5)  เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญใน 
การน ามาใช้ในการตัดสินใจ สนับสนุนการติดต่อสื่อสารและประสานงานการท างานร่วมกัน
ระหว่างพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ลูกค้า และซัพพลายเออร์  และน ามาใช้ในระบบข้อมูล
ข่าวสารซึ่งช่วยในการจัดเก็บและการกระจายข้อมูลให้พนักงานท่ัวทั้งองค์การ 

2.2.5.11  Holder และ Matter (2008) เสนอองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม
ไว้ดังต่อไปนี้ 

1)  วิสัยทัศน์ขององค์การ (Organizational Visioning)  การมุ่งเน้น 
สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ องค์การนวัตกรรม ที่จะก าหนดทิศทาง
ในอนาคตที่มีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงในปัจจุบัน องค์การนวัตกรรม มุ่งไปสู่ตลาดโลก และ
การมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่ไม่ มีคู่แข่ง เป้าหมายทางการเงินระยะยาว ผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
สื่อสารและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งเน้นและการสนับสนุนนวัตกรรม เช่น 
การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรและการมีวัฒนธรรมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  
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2)  วัฒนธรรมองค์การ (Culture) องค์การนวัตกรรมต้องมีวัฒนธรรม 
ที่เป็นแนวทางและความเชื่อในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องสนับสนุนการท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้
มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ และท าให้สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
ทีมงานและอาชีพ มีการกระจายอ านาจ (Share Authority) ท าให้พนักงานรู้สึกมีความปลอดภัย 
(Personal Security) มีอิสระและความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง ยอมรับและเรียนรู้จากความ
ผิดพลาด  วัฒนธรรม องค์การนวัตกรรม จะต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายในการท างานขององค์การ 
วัฒนธรรมจะต้องสนับสนุนให้เกิดความคิดใหม่ๆ ท าให้รู้สึกว่าสนุกในการท างานซึ่งจะเป็นปัจจัย
ส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในองค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์  

3)  ระบบข้อมูลข่าวสาร (Information System) ผู้บริหารระดับสูง 
จะต้องตระหนักถึงความส าคัญของระบบข้อมูลข่าวสาร ควรจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่องโดยการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ี
มันจะช่วยในการตัดสินใจ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ดีจะต้องไม่จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของพนัก งาน
และส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซ่ึงจะช่วยในการท าให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล (Collection) และการเผยแพร่ (Dissemination) องค์การควรหาช่องทางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลให้กับพนักงานในองค์การ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยในการระดมสมอง  (Computer-
Assisted Brainstorming) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) 

4)  กิจกรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม (Energy and Activity Flow) องค์การ 
นวัตกรรมต้องแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ (Activity Flow) นั้น ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนกับ
องค์การในยุคคลื่นลูกที่สอง องค์การจะต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่
นอกเหนือจากงานประจ า  

5)  การพัฒนาพลังงานในทรัพยากรมนุษย์ (Human Energy 
Development) การพัฒนาพลังงานทรัพยากรมนุษย์จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทดลอง นวัตกรรม ความสนุกสนาน  ความคิด
สร้างสรรค์และการพัฒนาบุคคลในองค์การ  การพัฒนาพลังงานทรัพยากรมนุษย์จะเน้น ในการ
พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี  การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Intrapersonal) และมนุษย
สัมพันธ์ การสนับสนุนให้มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลที่มีความแต กต่างในด้านองค์การ 
วัฒนธรรม วิชาชีพ  

6)  รูปแบบองค์การ (Organizational From) จะต้องมีรูปแบบการ 
ท างานที่เป็นอิสระ และมีการท างานแบบทีมที่มีความหลากหลาย  (Multifunctional) เพื่อ
ความส าเร็จของงาน  
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7)  การประเมินผลการท างาน (Performance Appraisal) จะต้องมีการ 
ประเมินผลการท างานที่เชื่อมโยงกับความส าเร็จของพันธกิจ  และงานท่ีเกี่ยวข้องนวัตกรรมโดย
เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา  เพื่อให้พนักงานได้มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของตน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์จากความส าเร็จขององค์การ  

8)  ผู้น า (Leader) ผู้บริหารจะต้องมองหา ค้นหาความคิดใหม่ของ 
พนักงานแล้วช่วยสนับสนุน ให้พนักงานได้สร้างสรรค์ความคิดใหม่อยู่เสมอ 

2.2.5.12  Von Stamm (2008: 1-2) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม
ไว้ดังนี้ 

1)  กลยุทธ์และวิสัยทัศน์  (Strategy and Vision) จะต้องมีความ
ชัดเจนสามารถบอกได้ว่าที่ไหนคือที่ที่องค์การต้องการและอยากจะเป็นในอนาคต  

2)  รูปแบบผู้น า (Leadership Style) ผู้น าองค์การต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริมนวัตกรรม มีความทุ่มเทมุ่งม่ันด้วยใจจริงในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงาน
กล้าทดลอง ค้นหา ร่วมมือ และอดทนกับความล้มเหลว ผู้น าลักษณะน้ีควรจะมีอยู่ในทุกระดับ
ขององค์การ โดยควรจะเริ่มที่ผู้น าระดับสูงขององค์การก่อนเป็นอันดับ  

3)  กระบวนการ (Process) องค์การควรมีกระบวนการที่เอื้อต่อการ
สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม  

4)  วัฒนธรรมองค์การ (Culture) เป็นสิ่งส าคัญในการผลักดัน
พฤติกรรมของผู้น า ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือและการท างานของฝ่ายบุคคล ความ
ท้าทายจากสถานการณ์ปัจจุบัน การร่วมมือ การทดลอง และการเรียนรู้จากความล้มเหลวสิ่งนี้
เป็นสัญญาณของวัฒนธรรมนวัตกรรม 

5)  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของการท างาน (Physical Environment) 
สามารถมีบทบาทในการสนับสนุนพฤติกรรมเพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์การ เช่น การ
ร่วมมือ โอกาสในการเผชิญหน้ากับบุคคลอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในการท างานจะเป็น
สัญญาณที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร 

2.2.5.13  พสุ เดชะรินทร์ (2547: 166) ได้อธิบายว่าองค์ประกอบขององค์การ
นวัตกรรมต้องประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญดังต่อไปนี้ 

1)  ทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่จะพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การ
นวัตกรรม (Innovative Organization) ความมุ่งม่ันและทุ่มเทของผู้บริหาร  

2)  โครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น ในระดับท่ีเหมาะสม และ
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

3)  บุคลากรที่จะท าหน้าที่ตามบทบาทต่างๆ ในกระบวนการนวัตกรรม  
4)  การท างานเป็นทีม  
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5)  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานด้านนวัตกรรม  
6)  บรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในการท างานที่สร้างสรรค์   
7)  ความเชื่อมโยงกับปัจจัยภายนอกองค์การ  
8)  เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม  
9)  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

จากองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมที่มีการน าเสนอในมุมมองต่างๆ จากนักคิดและ
นักวิชาการหลายท่านข้างต้น  ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์และสังเคราะห์รวมองค์ประกอบต่างๆ เข้า
ด้วยกัน จากนั้นจึงได้สรุปองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมไว้ 12 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

 1)   วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย (Vision Strategy and  Goal) 
 2)   โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) 
 3)   วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน (Culture Value and 

Climate) 
 4)   ผู้น า (Leader) 
 5)   บุคลากร (People) 
 6)   ทรัพยากร (Resource) 
 7)   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 8)   การให้รางวัลและการยอมรับ (Reward and Recognition) 
 9)   การสื่อสาร (Communication) 
 10)  การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร (Knowledge and Information 

Management) 
 11)  การประเมินและการล าเลียงความคิด (Assessment and Pipeline Idea) 
 12)  เครือข่าย (Network) 
ในแต่ละองค์ประกอบมีกิจกรรมและการด าเนินการ ตามที่นักคิดและนักวิชาการได้กล่าว

เอาไว้ ซึ่งสามารถสรุปให้เห็นได้ชัดเจน ดังตารางที่  2.2  ดังต่อไปนี้



 

 

ตารางที่ 2.2  สรุปองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 

Quinn  

(1991) 

Higgins 

(1995) 

Adair 

(1996) 

Chris-

tiansen 

(2000) 

Tidd, 

Bessant, 

Pavitt 

(2001) 

Sher-

wood 

(2001) 

Hay  

Group 

(2005) 

Kucz-

marski 

(2003) 

Harvard 

Business 

School  

(2003) 

ชาพิโร  

(2006) 

Holder 

และ  

Matter  

(2008) 

Von  

Stamm 

 (2008) 

พสุ  

เดชะ

รินทร์  

(2547) 

1. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย  

(Vision Strategy and  Goal) 
       

      

วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนและมีความเป็นไปได้              
              

ส่ือสารและสร้างความชัดเจนในการรับรู้วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และ
กลยุทธ์ใหม่แก่พนักงานในองค์การ 

             

              

กลยุทธ์นวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นความส าคัญกับลูกค้า               
              

องค์การจะต้องมีจุดมุ่งหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ด้าน
นวัตกรรมท่ีเป็นข้อความท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรมและส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ชัดเจน และมีการถ่ายทอดไปสู่ฝ่ายงานต่างๆ ท้ัง
ระดับองค์การ หน่วยธุรกิจ และ ระดับหน้าท่ีรับผิดชอบในกล
ยุทธ์   

             

              

เป้าหมายจะต้องมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ท่ีส่งเสริมนวัตกรรม
และมีความเฉพาะเจาะจง ระบุถึงเป้าหมายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
นวัตกรรมในทุกระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับ
ทีมงานและระดับบุคคล 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
  

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  

(1991) 

Higgins 

(1995) 

Adair 

(1996) 

Chris-

tiansen 

(2000) 

Tidd, 

Bessant, 

Pavitt 

(2001) 

Sher-

wood 

(2001) 

Hay  

Group 

(2005) 

Kucz-

marski 

(2003) 

Harvard 

Business 

School  

(2003) 

ชาพิโร  

(2006) 

Holder 

และ  

Matter  

(2008) 

Von  

Stamm 

 (2008) 

พสุ  

เดชะ

รินทร์  

(2547) 

องค์การจะต้องเลือกกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมกับจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค กับส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ 
สร้างโอกาสใหม่แบบเชิงรุกและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
องค์การ 

             

2. โครงสร้างองค์การ (Organization Structure)              

มีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถบริหารจัดการด้วย
ตนเองเพื่อท าให้มีอิสระในการจัดการและมีอ านาจในการ
ปฏิบัติงาน 

             

              

จัดต้ังหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ท าหน้าท่ีในการรับผิดชอบเก่ียวนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ 

             

              

โครงสร้างองค์การท่ีมีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์และฉกฉวยโอกาส   

             
              

องค์การท่ีมีการท างานแบบโครงการ (Project-based 
Organization) และทีมแก้ปัญหาระหว่างองค์การ (Inter 

organizational problem-solving group) ซึ่งจะไวต่อการ
เปล่ียนแปลง มีความยืดหยุ่น และมีความเป็นนวัตกรรม 

             

              

การท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross functional Team)               
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  

(1991) 

Higgins 

(1995) 

Adair 

(1996) 

Chris-

tiansen 

(2000) 

Tidd, 

Bessant, 

Pavitt 

(2001) 

Sher-

wood 

(2001) 

Hay  

Group 

(2005) 

Kucz-

marski 

(2003) 

Harvard 

Business 

School  

(2003) 

ชาพิโร  

(2006) 

Holder 

และ  

Matter  

(2008) 

Von  

Stamm 

 (2008) 

พสุ  

เดชะ

รินทร์  

(2547) 

การท างานแบบทีมท่ีมีความหลากหลาย (Multifunctional)              
              

มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจด้วยการให้มีการมีส่วนร่วมของ
หลายบุคคล อาจเป็นผู้จัดการหลายฝ่าย หรือพนักงานในทุก

ระดับ จะท าให้มีมุมมองท่ีกว้างขว้างและแตกต่าง 

             

              

ไม่มีลักษณะโครงสร้างท่ีมีรูปแบบท่ีแน่นอน ซึ่งข้ึนอยู่กับแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมขององค์การ 

             

3. วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน  

(Culture Value and Climate) 
             

สร้างให้เกิดค่านิยมร่วมกันเก่ียวกับนวัตกรรมและองค์การ
นวัตกรรม 

             

              

ท าให้พนักงานทุกคนในองค์การเห็นความส าคัญของนวัตกรรม
รับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบวัตถุประสงค์ของการสร้าง
นวัตกรรม 

             

              

ยอมรับและเรียนรู้จากความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดท่ีมาจาก
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และไม่มีการลงโทษ 

             

              

เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ๆ และปลูกฝัง
นวัตกรรมลงในการท างานในแต่ละวัน 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  

(1991) 

Higgins 

(1995) 

Adair 

(1996) 

Chris-

tiansen 

(2000) 

Tidd, 

Bessant, 

Pavitt 

(2001) 

Sher-

wood 

(2001) 

Hay  

Group 

(2005) 

Kucz-

marski 

(2003) 

Harvard 

Business 

School  

(2003) 

ชาพิโร  

(2006) 

Holder 

และ  

Matter  

(2008) 

Von  

Stamm 

 (2008) 

พสุ  

เดชะ

รินทร์  

(2547) 

ท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้า
เส่ียง และให้ความส าคัญกับคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

             

              

มีการเฉลิมฉลองให้กับความส าเร็จกับนวัตกรรม              
              

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และพัฒนานวัตกรรม 
กระบวนการ การตลาด และการจัดการการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

             

              

มีเวลาว่างให้พนักงานท ากิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการ (Unofficial 
Activity) หรือท าบางส่ิงบางอย่างนอกเหนือจากการท างาน
ประจ า 

             

              

บรรยากาศท่ีสนับสนุนการท างานเป็นทีม ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม 
             

              

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของการท างาน ส าหรับการแลกเปล่ียน
ความคิดและการคิดสร้างสรรค์ 

             

4. ผู้น า (Leader)              

เห็นความส าคัญ มีความมุ่งม่ัน ทุ่มเทเวลา พลังงาน และ
ทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  
(1991) 

Higgins 
(1995) 

Adair 
(1996) 

Chris-
tiansen 
(2000) 

Tidd, 
Bessant, 

Pavitt 
(2001) 

Sher-
wood 
(2001) 

Hay  
Group 
(2005) 

Kucz-
marski 
(2003) 

Harvard 
Business 
School  
(2003) 

ชาพิโร  
(2006) 

Holder 
และ  

Matter  
(2008) 

Von  
Stamm 
 (2008) 

พสุ  
เดชะ
รินทร์  
(2547) 

มีความสามารถจูงใจให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม โดยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนความคิด
ใหม่ของพนักงานที่เป็น Idea Champions และต้องท าให้
พนักงานแน่ใจว่าความคิดของพวกเขามีคุณค่าและผู้น าให้การ
ยอมรับแล้วน าไปปฏิบัติต่อไปด้วย 

             

              

อดทนและยอมรับกับความผิดพลาดหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นจาก
การสร้างนวัตกรรม และจะต้องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

             
              

การให้เวลาในการตัดสินความคิดใหม่ ผู้น าที่ประสบกับ 
ความส าเร็จจะต้องรู้จักการรอคอย ดังนั้นจึงอย่าเพิ่งด่วนตัดสิน
ว่าความคิดนั้นถูกหรือผิด 

             

              

มีความสามารถการจัดการบุคลากรด้านนวัตกรรม ด้วยการสอน
งาน (Coaching) ส่งเสริมให้พนักงานมีการจัดการด้วยตนเอง 
มอบอ านาจและกระจายอ านาจหน้าที่ให้กับบุคคลในการสร้าง
นวัตกรรม 

             

              

มีบทบาทเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ ใช้ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนรูป 
(Transformational Leadership) มีมุมมองในระยะยาวและเป็นผู้
ที่เอื้ออ านวยต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  

(1991) 

Higgins 

(1995) 

Adair 

(1996) 

Chris-

tiansen 

(2000) 

Tidd, 

Bessant, 

Pavitt 

(2001) 

Sher-

wood 

(2001) 

Hay  

Group 

(2005) 

Kucz-

marski 

(2003) 

Harvard 

Business 

School  

(2003) 

ชาพิโร  

(2006) 

Holder 

และ  

Matter  

(2008) 

Von  

Stamm 

 (2008) 

พสุ  

เดชะ

รินทร์  

(2547) 

ผู้น าระดับสูงเป็นผู้ให้ทิศทางและวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนและมีบทบาท
อย่างมากในกระบวนการสร้าง สนับสนุนและประเมินนวัตกรรม 

             

5. บุคลากร (People)              

มีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีสอดคล้อง (Alignment)  กับ

วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายนวัตกรรมขององค์การ  
             

              

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท างาน มีทักษะในการส่ือสาร 
ทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอ านาจ อิทธิพล 
เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกองค์การ และเป็นผู้รวบรวม
ความรู้ (Gatekeeper) 

             

              

มีวิสัยทัศน์ อดทน กระตือรือร้น มีความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยี ทักษะในการวิเคราะห์ มีความสามารถในการโน้ม
น้าว การขาย การสร้างแรงจูงใจ ฉลาดหลักแหลม เป็นผู้เผชิญ
กับอุปสรรคต่างๆ ในองค์การ 

             

              

มีทักษะด้านนวัตกรรม และมีความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) 

             

              

ได้รับการกระตุ้นท่ีหลากหลาย (Diverse Stimuli) ส่งเสริมให้
พนักงานได้ออกไปข้างนอกเพื่อพูดคุยกับคนท่ีมีความคิด

หลากหลาย 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  
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(2008) 

Von  
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 (2008) 
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เดชะ

รินทร์  

(2547) 

ให้เวลาแก่พนักงานในการสะท้อนความคิดและการปฏิบัติงาน              

6. ทรัพยากร (Resource)              

จัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรและการลงทุนส าหรับการค้นหา 
พัฒนา การศึกษา การฝึกอบรม และการน าความคิดใหม่ไป

ปฏิบัติ 

             

              

องค์การต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนทางด้าน
การเงินหรืองบประมาณในการสร้างนวัตกรรม การให้งบประมาณ
ในการวิจัยและพัฒนาอย่างเพียงพอ มีการจัดสรรกองทุนในการ
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมให้ท่ัวถึงท้ังองค์การ 

             

              

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายท่ีมี

ประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เครื่องม่ือต่างๆ ท่ีจะ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 

             

7. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  

(Human Resource Management) 
             

มุ่งเน้นการสรรหาและจ้างงานบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ประสบการณ์และภูมิหลังท่ีมีความหลากหลาย 

             

              

รักษาและลดการลาออกของพนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์              
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  

(1991) 

Higgins 

(1995) 

Adair 

(1996) 

Chris-

tiansen 

(2000) 

Tidd, 

Bessant, 

Pavitt 

(2001) 

Sher-

wood 

(2001) 

Hay  

Group 

(2005) 

Kucz-

marski 

(2003) 

Harvard 

Business 

School  

(2003) 

ชาพิโร  

(2006) 

Holder 

และ  

Matter  

(2008) 

Von  

Stamm 

 (2008) 

พสุ  

เดชะ

รินทร์  

(2547) 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีเชื่อมโยงกับพันธกิจ 
วัตถุประสงค์การวัดท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในกระบวน
นวัตกรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายร่วมกับผู้ประเมิน 

             

              

กลยุทธ์การพัฒนาและฝึกอบรมทักษะบุคลากรในระยะยาว และ
ต้องพัฒนาและปลูกฝังให้บุคลากรมีนิสัยแห่งการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง 

             

              

การฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรด้านนวัตกรรม ด้าน
เทคโนโลยี และให้เป็นบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์ 

             

8. การให้รางวัลและการยอมรับ  

(Reward and Recognition) 
             

มีรูปแบบการให้รางวัลท่ีหลากหลาย ท้ังรางวัลท่ีเป็นตัวเงิน 
ส่ิงจูงใจทางอาชีพ รางวัลทางสังคม รางวัลภายใน พร้อมท้ังชี้แจ้ง
ท าความเข้าใจถึงความแตกต่างของรางวัลแต่ละประเภทรูปแบบ
การให้รางวัลและการยอมรับ และการตัดสิน 

             

              

มีการให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกันกับการวัดผลการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  

(1991) 

Higgins 

(1995) 

Adair 

(1996) 

Chris-

tiansen 

(2000) 

Tidd, 

Bessant, 

Pavitt 

(2001) 

Sher-

wood 

(2001) 

Hay  

Group 

(2005) 

Kucz-

marski 

(2003) 

Harvard 

Business 

School  

(2003) 

ชาพิโร  

(2006) 

Holder 

และ  

Matter  

(2008) 

Von  

Stamm 

 (2008) 

พสุ  

เดชะ

รินทร์  

(2547) 

9. การส่ือสาร (Communication)              

การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical Communication) เน้นการส่ือสารไป
ยังหัวหน้างานหรือหัวหน้าโครงการเพื่อให้ได้มาเพื่อทรัพยากรท่ี
จ าเป็นส าหรับการสร้างนวัตกรรมขององค์การ 

             

              

การส่ือสารแนวราบ (Horizontal Communication)  สนับสนุน
ให้นวัตกรมีโอกาสสื่อสารแลกเปล่ียนความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ในหมู่ผู้ท่ีเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในหน่วยงานหรือ
แผนกต่างๆ หรือได้มีโอกาสได้พบปะกับเครือข่ายท่ีเป็นสห
วิชาชีพของพนักงานทุกระดับในองค์การ 

             

              

การส่ือสารภายนอกองค์การ องค์การต้องมีวิธีการรับรู้และส่ือสาร

กับมุมมองจากภายนอกองค์การ ให้โอกาสพนักงานได้เข้าร่วม 
พบปะ แลกเปล่ียนความคิดกับคนท่ีมีความคิดท่ีแตกต่าง ให้
พนักงานได้ท างานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ นอกองค์การด้วย 

             

              

มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงการส่ือสารให้ชัดเจน

และมีความถ่ีในการส่ือสารข้ามหน่วยงานและระหว่างองค์การ 
             

              

มีการส่ือสารและช่องทางการส่ือสารแบบเปิดกว้างระหว่าง

ศูนย์กลางหรือทีมงานคิดค้นผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  

(1991) 

Higgins 

(1995) 

Adair 

(1996) 

Chris-

tiansen 

(2000) 

Tidd, 

Bessant, 

Pavitt 

(2001) 

Sher-

wood 

(2001) 

Hay  

Group 

(2005) 

Kucz-

marski 

(2003) 

Harvard 

Business 

School  

(2003) 

ชาพิโร  

(2006) 

Holder 

และ  

Matter  

(2008) 

Von  

Stamm 

 (2008) 

พสุ  

เดชะ

รินทร์  

(2547) 

10. การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร  

(Knowledge and Information Management) 
             

มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีดีและสามารถเผยแพร่และแบ่งปัน
ข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม  

ให้กับหน่วยงาน แผนก หรือบุคลากรทุกคนได้รับทราบถึงข้อมูล
ท่ีควรรับรู้และจ าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม 

             

              

มีการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนให้เกิดการคิด
นอกกรอบ 

             

              

พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ได้ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การ ไม่จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและ

ส่งเสริมให้มีเครือข่ายในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน 

             

              

มีการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การ การระบุความรู้ การ 
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และการดึงความรู้จากบุคคล องค์การต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และช่องทางการ
แลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ของพนักงานในองค์การ 

             

              

มีระบบการจัดการความสามารถ ท่ีท าให้ทราบว่าองค์การควรจะ
สร้างและพัฒนาความสามารถและทักษะอะไรท่ีจะส่งเสริมให้

บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Quinn  

(1991) 

Higgins 

(1995) 

Adair 

(1996) 

Chris-

tiansen 

(2000) 

Tidd, 

Bessant, 

Pavitt 

(2001) 

Sher-

wood 

(2001) 

Hay  

Group 

(2005) 

Kucz-

marski 

(2003) 

Harvard 

Business 

School  

(2003) 

ชาพิโร  

(2006) 

Holder 

และ  

Matter  

(2008) 

Von  

Stamm 

 (2008) 

พสุ  

เดชะ

รินทร์  

(2547) 

การสร้างการเรียนรู้ขององค์การและการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
พัฒนาองค์การให้มีรูปแบบเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

             

11. การประเมินและการล าเลียงความคิด  

(Assessment and Pipeline Idea) 
             

มีระบบจับเก็บความคิด (Capturing Idea) การประเมินความคิด

ส าหรับนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการล าเลียงความคิด 
             

              

มีระบบท่ีน าผลจากห้องทดลองมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด 

             

              

มีโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ

นวัตกรรม 
             

12. เครือข่าย (Network)              

ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย (Network) และมีพันธมิตร
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

             

              

เปิดโอกาสให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้เข้าร่วมในทีมงานคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม ลูกค้าสามารถเป็นผู้ผลักดันการพัฒนา
กระบวนการ 
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 2.2.6  ตัวแบบขององค์การนวัตกรรม (Conceptual Model) 
ตัวแบบหรือโมเดลขององค์การนวัตกรรมได้มีผู้เขียนไว้ทั้งในและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

2.2.6.1  ตัวแบบองค์การนวัตกรรม โดย Vrakking  
Vrakking (1990: 94-102) ได้ท าการศึกษาเรื่อง องค์การนวัตกรรม  (Innovative 

Organization) เป็นการศึกษาโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจริ งของเขา
ในบทบาทของที่ปรึกษาการบริหาร การจัดการองค์การ โดยเฉพาะความต้องการส าหรับการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการนวัตกรรม ซึ่งเขาได้ท าการศึกษาจากการท างานเป็นท่ีปรึกษาด้าน
นวัตกรรมใน 7 บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ด าเนินธุรกิจมามากกว่า 5 ปี ผลในการศึกษา
ครั้งนี้ เขา ได้สรุปปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมใน องค์การนวัตกรรม  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มตัวแปร และได้สรุปตัวแบบขององค์การนวัตกรรมตามภาพที่ 2.2 ดังนี ้

1)  ปัจจัยด้านทรัพยากรเทคโนโลยี (Technological Resource 
Management) คือ การจัดการ การสะสมความรู้ และประสบการณ์ ความรู้ในการท างาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเข้า ใจเทคโนโลยีท่ีมีอยู่และก าลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นองค์การ
จะต้องมีการประเมินเทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและเข้ากันได้ของเทคโนโลยีที่เป็น
เทคโนโลยีแบบใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะส่งผลกระ ทบต่อทักษะและศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีขององค์การ โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีผลโดยตรงกับการผลิต การ
ขนส่ง การจ้างงาน ระดับของการลงทุน และความเป็นอยู่ของหน่วยเศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจ
ทั้งหมด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและท่ีตั้งของบริษัทจะเป็นตัวก าหนดของกลยุทธ์ที่ มุ่งสู่การ
ลดต้นทุน หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายหรือด าเนินการตามแนวทาง
เทคโนโลยีท่ีเฉพาะเจาะจง การวิจัยในระบบการผลิตที่มีความยืดหยุ่น  ได้แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีท าให้พวกเขามีความสามารถในการแข่งขันได้ แนวคิดทางด้าน
นวัตกรรมหลักทั้งหลายถูกสร้างมาจากความเหมาะสมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรม เห็นได้
ชัดเจนในการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ เช่น งานธนาคาร สายการบิน เป็นต้น 

2)  ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management) พนักงานถือเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ดังนั้น องค์การต้องให้ การศึกษาหรือฝึกอบรม
ให้พนักงานมีความรู้ท่ีสามารถน าไปเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์และความเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อใช้ ในการสร้างนวัตกรรม องค์การควรจะท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อ
องค์การ โดยการน าระบบการจัดการสายอาชีพเข้ามาใช้ องค์การควรจะสร้างให้เกิด “ทีมข้าม
สายงาน” เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านความคิด ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์การท างาน ขณะเดียวกันองค์การต้องมีวัฒนธรรมที่เป็นค่านิ ยมร่วมท่ีเน้น
ความส าเร็จในการท างาน และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการมีกฎระเบียบภายในและ
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โครงสร้าง ที่สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกัน และการมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าที่กล้าเสี่ยงและสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน เมื่อองค์การมีวัฒนธรรมที่เหมาะสมแล้ว ก็จะท าให้เกิ ดพฤติกรรม
นวัตกรรมและผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

3)  ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ (Organizational Conditions) 
กระบวนการของนวัตกรรมนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ  การ
สร้างนวัตกรรมจะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และโครงสร้างองค์การ    

(1)  วิสัยทัศน์ ถือเป็นเงื่อนไขหลัก ในการจัดการนวัตกรรมต้องการ
วิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความปรารถนาที่เด่นชัดในการสร้างนวัตกรรม  

(2)  กลยุทธ์ องค์การควรพัฒนากลยุทธ์ให้มีความชัดเจนภายใต้
นโยบายท่ัวไป ซึ่งควรมีการระบุถึงเป้าหมายและแนวทางการด าเนินธุรกิจ  

(3)  โครงสร้างองค์การ จะต้องส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรม
ดังนั้นองค์การจึงต้องปรับโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับแนวทางขององค์การ ซึ่งโครงสร้าง
องค์การแบบโครงการ (Adhocracy Structure) ถือเป็นโครงสร้างที่มียืดหยุ่นและมีความ
เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ต้องมีความรวดเร็ว การควบคุม และคุณภาพ  

นอกจากการจัดการปัจจัยภายในองค์การแล้ว การท าความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมและตลาดก็เป็นสิ่งที่ส าคัญและมีการเปลี่ยนแปลง แผนนวัตกรรมมีความส าคัญ
อย่างมากต่อการแข่งขันและต้องพิจารณาว่ามันไกลหรือยากแค่ไหนที่จะสามารถไปให้ถึงหรือท า
ให้ได้  องค์การต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมากที่สุดแล้วองค์การก็จะตอบสนองความต้องการนั้น 
บรรยากาศเงื่อนไขภายนอก สภาพการเมือง และเศรษฐกิจจะเป็นตัวชี้วัดส าหรับแนวทางใน
ความพยายามเบื้องต้นในการจัดการนวัตกรรม  

4)  ปัจจัยด้านการปฏิบัติการ (Operational Guidance) จะเห็นได้ว่า 
องค์การส่วนใหญ่ขาดการวางแผนและงบประมาณในระยะยาวในการสร้างนวัตกรรมจึงท าให้เกิด
ความล้มเหลวในการสร้างนวัตกรรม ดังนั้นองค์การจะต้องให้ความใส่ใจกับการจัดการด้าน
งบประมาณ การวางแผนและการคัดเลือกโครง การ  การควบคุมเป็นสิ่งส าคัญในการสร้าง
นวัตกรรม ประเด็นท่ีส าคัญที่สุ ดคือ การควบคุมงบประมาณ  เวลา ความเร็ว ซึ่งเปรียบเสมือน
อาวุธในการต่อสู้  
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ภาพท่ี 2.2  ตัวแบบองค์การนวัตกรรม โดย Vrakking 

แหล่งที่มา:  Vrakking,1990: 102 

 
 

2.2.6.2  ตัวแบบองค์การนวัตกรรม โดย Dundon 
Dundon (2002: 173-187)  ได้เสนอว่าองค์การนวัตกรรมประกอบด้วย

องค์ประกอบ 8 มิติ ดังต่อไปน้ี  

1)  การสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ร่วมในการสร้างนวัตกรรม (Shared 
Innovation Vision and Strategy) บุคลากรทุกระดับในองค์การต้องมีส่วนร่วมในการสร้าง

นวัตกรรม เพราะนวัตกรรมสามารถมาจากทุกๆ คนและสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกๆ ท่ี ดังน้ันจึง
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 Insight into Markets and 
Environment 
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Human Resources       

 Team-Composition 
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 Career Management 

 Productive Culture 
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 Available Technologies 
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 Communications 
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SPEED 
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ต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ร่วมในการสร้างนวัตกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ จึง
มีวิธีการดังน้ี 

(1)  ร่วมกันการก าหนดแนวคิด การสร้างนวัตกรรมที่จ าเป็น และ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์การ 

(2)  การก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 
(3)  พัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมส าหรับการบูรณาการไปสู่กิจกรรม

ด้านนวัตกรรมที่หลากหลายขององค์การ โดยก าหนดให้กิจกรรมและแผนงานมีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การ 

(4)  มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรได้
ทราบถึงเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายขององค์การและมีโอกาสในการเข้าร่วมสร้างนวัตกรรมขององค์การ 

2)  สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (Innovation 
Environment Support)  บรรยากาศนวัตกรรมที่ดีจะท าให้พนักงานมีค วามรู้สึกเป็นอิสระท่ีจะท้า
ทายกับสิ่งต่างๆ และการทดลองหาแนวทางใหม่ๆ มีการยอมรับความหลากหลายทางความคิด 
ผู้น าแห่งนวัตกรรม (Innovation Leader) จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ท าให้พนักงาน
รู้สึกมีอิสระในการค้นคว้าและทดลอง ไม่กลัวการถูกลงโทษเม่ือเกิดความผิดพลาดล้มเหลว ผู้น า
ต้องยกเลิกการใช้วิธีตัดสินใจแบบเหมารวม (Consensus)  

ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรมจะต้องระบุ พิจารณาและ
ขจัดอุปสรรคของการคิดเชิงนวัตกรรม  (Innovative Thinking) และสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความ
ปลอดภัยที่สนับสนุนการค้นคว้าและทดลองของพนักงาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  และต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากร
ว่าทุกคนทีส่่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมท้ังการชี้แจงให้เข้าใจถึงประโยชน์
ของนวัตกรรม การให้รางวัลที่จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานให้มีคุณภาพ การให้ความส าคัญ
ต่อบุคลากรในการเน้นส่วนส าคัญในการพัฒนา องค์การ องค์การต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ให้อิสระใน
ด้านความคิดการแสดงออกทางความคิดที่แตกต่างจากคนอื่น ซึ่งผู้บริหารต้องเป็นผู้ริเริ่มส่งเสริม
และชักจูงให้บุคลากรมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม  โดยการสร้างความร่วมมือในบุคลากรให้มีการ
พัฒนาความคิด  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้  เพื่อให้มีความคิดที่หลากหลายน าไปสู่การ
พัฒนางานที่มีคุณภาพ  

3)  การจัดสรรทรัพยากรเพื่อนวัตกรรม (Innovation Resource 
Allocation) องค์การนวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เพียงพอ 
ทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม คือ  เวลา บุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ  และ
งบประมาณสนับสนุน  การจัดสรรทรัพยากรในการสร้างและสนับสนุนนวัตกรรมในองค์การมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  



72 
 

(1)  ควรให้เวลาจ านวนมากกับกระบวนการนวัตกรรม โดยเฉพาะ
ระหว่างช่วงแรกของขั้นการค้นหาโอกาสและความคิดใหม่ๆ 

(2)  ควรให้เวลาจ านวนมากกับผู้สร้างความส าเร็จด้านนวัตกรรม 
(Innovation Champions) ในการน าและร่วมมือกับทีมงานของพวกเขาในการสร้างนวัตกรรม  

(3)  ควรมีการวางแผนงานและงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นในการ
ส ารวจ พัฒนาและน าความคิดใหม่ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 

(4)  ควรขยายช่องทางในเข้าถึงการลงทุนสนับสนุน โดยเฉพาะ
ความคิดที่เป็นเมล็ดพันธุ์ทางความคิดที่พร้อมจะงอกงามเป็นนวัตกรรมในอนาคต พนักงานทุก
คนสามารถมีความคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Idea) และมองหางบประมาณ
สนับสนุนส าหรับการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ทางความคิดนั้นให้เป็นนวัตกรรม   

4)  เครือข่ายกระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process Network) 
องค์การต้องส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด (Idea-Sharing) แบบข้ามสายงานหรือองค์การ 
จัดตั้งระบบจับความคิด (Idea-Capture System) มีการจัดเก็บความคิดทั้งหมดของพนักงานไว้
ในฐานข้อมูลความคิด (Idea Database) มีการประเมินความคิดเพื่อจะได้น าเ อาความคิดที่ดีไปสู่
การพัฒนา  องค์การควรจัดให้มีการ ให้ข้อเสนอแนะของพนักงานต่อองค์การ เพราะ จะท าให้
องค์การได้ความคิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์การ 

โครงสร้างของกระบวนการเก็บรวบรวมความคิด (Idea-Gathering 
Process) เป็นการเพิ่มการไหลเวียนของความเห็นและความคิดซึ่งเป็นการเพิ่มพลังทางบวก
ให้กับองค์การ การก่อตั้งกลุ่มข้ามสายงานหรือกลุ่มร ะหว่างองค์การซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการแบ่งปัน
ความคิด โดยจะมีการประชุมเพื่อเป็นการแบ่งปันความคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ การ
สร้างกระบวนการซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นแนวทางส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดซึ่งเสนอแนะ 
(Suggestion Programs) เช่น บริษัทในประเทศญี่ปุ่นได้มีการส่งเสริมและให้รางวัลกับเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติการของพนักงาน โรงงานผลิตรถยนต์ของ Nissan ให้รางวัลกับ
ข้อเสนอแนะ โดยขึ้นอยู่กับคุณค่าของความคิดเหล่านั้น ซึ่งท าให้จ านวนความคิดที่เป็น
ข้อเสนอแนะเฉลี่ยของพนักงานญี่ปุ่นสูงถึง 24 ความคิดต่อคนในหนึ่งปี ที่ส า คัญคือโปรมแกรม
การให้ข้อเสนอแนะน้ียังถือเป็นการตรวจสอบกระบวนการ 

องค์การจะต้องสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดให้กับ
พนักงาน ซึ่งอาจจะสร้างเว็บไซท์หรือฐานข้อมูล และสร้างความชัดเจนในการประเมินและ
คัดเลือกความคิดของพนักงานว่าความคิดใดมีคุณค่าหรือควา มคิดใดที่สมควรจะได้รับรางวัล 
ควรสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อป้องกันความขัดแย้ง ความ
เข้าใจผิด และการต่อต้านกระบวนนวัตกรรม  ซึ่ง ถ้าต้องการที่จะมีนวัตกรรม จะต้องมี
กระบวนการเก็บรวบรวมความคิดและการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
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(1)  การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น อินเตอร์เน็ต และระบบการ
จัดการกิจการ (Enterprise Management Systems) เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นช่องทางการเสนอ
และเก็บรวมรวบความคิดหรือท าให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการพัฒนาความคิด  

(2)  การให้อ านาจการตัดสินใจแก่ผู้บริหารระดับต่ าลงมาลดเวลาใน
การรออนุมัติของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะท าให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการ  

(3)  การใช้เทคนิคกระบวนการแบบคู่ขนาน การรอให้กระบวนการ
แรกจบลงก่อนแล้วจึงสามารถเริ่มต้นกระบวนการท่ีสองซึ่งต้องใช้เวลาจ านวนมากใน
กระบวนการพัฒนา ดังนั้นจึงควรด าเนินการในทั้งสองกระบวนการไปพร้อมๆ กัน  

ในขั้นสุดท้าย คือ ขั้นของการน าความคิดไปสู่การปฏิบัติ เมื่อความคิด
ได้รับการพัฒนาในแผนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบและได้รับเงินสนับสนุน โครงการที่ดีจะต้องมี
กระบวนการจัดการที่มีความรวดเร็วและน าความคิดไป ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้ึนอยู่
กับขอบเขตของโครงการ การร่วมมือด้านนวัตกรรมของทีมงาน ทีต่้องการการสนับสนุนทางด้าน
กรอบเวลา ทรัพยากร และแนวทางความถูกต้องเหมาะสมของความต้องการในการน าความคิด
ไปสู่การปฏิบัติ เช่น ความคิดได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในปีที่ 1 2 และ 3 เป็นต้น  

สิ่งส าคัญที่ องค์การ ในยุคปัจจุบันต้องเผชิญก็คือ  การพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการคัดเลือก  พัฒนา และการน าแนวคิดด้านนวัตกรรม
ลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะประสบความส าเร็จได้โดย  การสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุก
หน่วยงานในองค์การนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างนวัตกรรมทั้ง องค์การอย่างทั่วถึง ด้วยการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอันจะก่อให้เกิดพลังขึ้นใน
องค์การ  ร่วมกับการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ  ขึ้นนอกจากนี้ องค์การต้องมี
ขบวนการในการให้ข้อมูลแ ก่บุคลากรผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน  เพื่อให้
บุคลากรเกิดความคิด และขยายความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน  

5)  การก าหนดโครงการสร้างนวัตกรรม (Innovation Programs) 
 โครงการนวัตกรรมเป็นการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงมุ่งเน้นความสนใจของทุกคนในการ
ปรับปรุงและธ ารงรักษานวัตกรรม  โครงการนั้นเป็นการรณรงค์ที่มีเป้าหมายตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
จนถึงระยะสิ้นสุด ตัวอย่างโครงการส่งเสริมนวัตกรรม  เช่น การพัฒนาตลาดการค้า (The 
Development Marketplace) ซึ่งเป็นโครงการประ จ าปีของกลุ่มธนาคารโลก ที่แสดงให้เห็นถึง
โครงการนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ  โครงการอาหารเช้าของผู้ชนะด้าน
นวัตกรรม (The Breakfast of Innovation Champions) ของ Hewlett-Packard โครงการ The 
Ideas in Action Program ของ American Airline  โดยใช้แนวคิดมาจากกล่องแสดงความ
คิดเห็น (Suggestion Box) โครงการนี้ถือเป็น โครงการนวัตกรรมเต็มรูปแบบที่ เน้นแนวทางการ
ประหยัดและการปรับปรุงผลก าไร ผลของโครงการนี้ท าให้ลดค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 83 ล้านเหรียญ 
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6)  การพัฒนาทักษะในการสร้างนวัตกรรม (Innovation Skill 
Development) ความคิดเชิงนวัตกรรมเป็นทักษะท่ีสามารถสอน ฝึกหัด และปรับปรุงได้ ถ้า
สมาชิกทีมงานมีทักษะก็จะท าให้เขามี ความม่ันใจในการค้นหา พัฒนา ความคิดใหม่ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ การพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นขีด
ความสามารถหลักของพนักงานทุกคนในองค์การ ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมมีองค์ประกอบดังนี้ 

(1)  การฝึกอบรมด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative-Thinking) เป็น 
การสอนให้พนักงานทราบถึงทิศทางหรือแนวโน้ม และการค้นหาวิธีการใหม่ 

(2)  การฝึกอบรมด้านความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic-Thinking) ท า
ให้พนักงานมีทักษะในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จะน ามาซึ่งมูลค่าให้กับองค์ก าร ท าให้
เข้าใจกระบวนการทางการค้าซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญต่อพนักงานทุกคนในองค์การ โดยเฉพาะพนักงาน
ในฝ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

(3)  การฝึกอบรมด้านความคิดเชิงการเปลี่ยนรูป
(Transformational-Thinking) จะท าให้พนักงานตระหนักถึงความสัมพันธ์ภายในระหว่าง
ทัศนคติและพฤติกรรม สามารถค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ 

7)  การยอมรับและสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม (Innovation 
Reward and Recognition) การให้รางวัล (Reward) เกี่ยวกับนวัตกรรมจะต้องตั้งเป้าหมายให้มี
ความชัดเจนและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมขององค์การ  สิ่งที่ส าคัญก็คือ  การก าหนดให้
นวัตกรรมเป็นเป้าหมายของทุกแผนก ทุกต าแหน่งงาน และพนักงานทุกคน ในขณะเดียวกันการ
ให้รางวัลอาจจะส่งผลลบต่อองค์การก็ได้ เช่น ถ้าพนักงานมีการแข่งขั นเพื่อการได้รับรางวัลสูงก็
จะท าให้พนักงานไม่แบ่งปันความรู้หรือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   การยอมรับ (Recognition) ใน
ความพยายามของบุคคลและกลุ่มน้ันเป็นการยอมรับแบบไม่เป็นทางการ เช่น ฉลองด้วยการ
เลี้ยงอาหารมือเย็น (Celebration Dinner) และของรางวัล  การให้รางวัลนั้นให้เน้นสิ่งที่ตรงความ
ต้องการของบุคลากร และจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน  

8)  บุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม (External 
Stakeholder Innovation) การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จนั้น  นอกจากการใช้ความคิด
ที่มาจากภายในองค์การแล้ว  องค์การจะต้องอาศัยแนวความคิดใหม่ๆ  จากภายนอกองค์การ
ด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมุมมองหรือแนวทางด้านนวัตกรรม เช่น อินเต อร์เน็ต รายงานวิจัย และ
งานแสดสิ นค้า รวมท้ังการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมงานและบุคคลภายนอก อันได้แก่  
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เจ้าหน้าที่กฎหมาย ผู้ ร่วมงาน และคู่แข่ง ซึ่งท้ังหมดน้ีจะมีความสัมพันธ์
กันเป็นลักษณะเครือข่าย การสร้างพันธมิตรภายนอกองค์การมีรูปแบบดังนี้ 
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(1) การสร้างพันธมิตรกับองค์การท่ีอยู่ในช่วงการเร่ิมต้นการ
ออกแบบและกระบวนการผลิต ซ่ึงจะมีการท างานร่วมกันเพ่ือลดระยะเวลาในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุน และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ  
(2) การสร้างพันธมิตรกับองค์การท่ีอยู่ในช่วงการน าไปปฏิบัติและ

ติดตามผลของกระบวนการ ซ่ึงจะมีการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาการค้นหาแนวทางน าไปสู่

นวัตกรรมท่ีมากข้ึนและแนวทางการบริการลูกค้า  
(3) การสร้างพันธมิตรกับองค์การอ่ืนท่ีมีผลิตภั ณฑ์และบริการท่ี

เหมือนกัน  
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3  ตัวแบบองค์การนวัตกรรมของ Dundon 

แหล่งที่มา: Dundon, 2002: 187   
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2.2.6.3  ตัวแบบองค์การนวัตกรรม โดยส านักนวัตกรรมแห่งชาติ   
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547: 20-21) ได้เสนอตัวแบบองค์การนวัตกรรม

โดยกล่าวว่าองค์การจะส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นระบบได้ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1)  บุคลากรมีความเข้าใจว่าองค์การก าลังเดินไปในทางใด และจะไปให้

ถึงเป้าหมายอย่างไร (จุดหมายและกลยุทธ์)  
2)  ทีมผู้บริหารมุ่งม่ันในการท านวัตกรรมและได้เริ่มลงมือท า   
3)  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุน ได้แก่ ความเชื่อถือ ภาวะผู้น าใน

ทุกระดับ การสื่อสารท่ีดี การท างานร่วมกันเป็นทีม และกล้าเสี่ยง  
4)  วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์การ บุคลากรมีทักษะท่ีดีและได้รับการ

กระตุ้นให้ใช้ทักษะ  
5)  ผู้บริหารระดับกลางสนับสนุนและเข้าใจการบริหารกระบวนการทาง

นวัตกรรมในบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.4  ตัวแบบองค์ประกอบองค์การนวัตกรรม โดย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
แหล่งที่มา: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547: 21 
 
 
 
 

การท าแผนที่เส้นทางการท า
นวัตกรรมโดยใช้บุคลากร
จากส านักงานต่างๆ 

 

คน 

ผู้บริหารระดับสูงให้
สนับสนุนการท า

นวัตกรรมอย่างจริงจัง 

การสนับสนุนให้
บุคลากรท านวัตกรรม 
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2.2.6.4  ตัวแบบองค์การนวัตกรรม โดยนัทธี จิตสว่าง  
นัทธี จิตสว่าง (2550) อธิบายว่า การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม องค์การจะต้อง

มุ่งการสร้างองค์ประกอบ ทั้งภายในและภายนอก 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1)  มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่องค์การนวัตกรรม 
2)  สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมในองค์การ 
3)  มีกระบวนการ และการปฏิบัติที่เอื้ออ านวยต่อการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีทีมผู้น าที่มุ่งม่ันไปสู่องค์การแห่งนวัตกรรม 
5)  มีทีมงานในการสร้างนวัตกรรม 
6)  ส่งเสริมพนักงานในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม  

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.5 ตัวแบบองค์การนวัตกรรมที่ย่ังยืน โดย นัทธี จิตสว่าง 
แหล่งที่มา: นัทธี จิตสว่าง, 2550 
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2.2.6.5  ตัวแบบองค์การนวัตกรรม โดยไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์  
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ (2550: 25-27) ได้แสนอตัวแบบขององค์การ

นวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
1)  ระบบสร้างสรรค์ (Creative System) องค์การท่ีมุ่งสู่ความเป็น 

องค์การนวัตกรรม ต้องก าหนดตั้งแต่ นโยบายท่ีจะยกระดับองค์การสู่ นวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน
ในโลกกว้าง และต้องสื่อสารนโยบาย นวัตกรรม ให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ เพราะการก้าวสู่
ความเป็นองค์การนวัตกรรมได้นั้น ต้องให้ความพร้อมเพรียงกันทั้งนโยบาย ระบบ และคน 

  นโยบายสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อ นวัตกรรม นั้น ต้องเป็นนโยบายท่ีเห็น
คุณค่าของคน ให้เกียรติคน และเหนี่ยวน าพลังสร้างสรรค์ในตัวบุคคลออกมาสู้กระบวนงานให้
มากที่สุด และระบบการบริหารจัดการ ต้องเป็นสไตล์ผสมผสาน ระหว่างความม่ันคงของระบบ
คุณภาพ และความเปิดกว้างต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

  ระบบท่ีสร้างสรรค์แห่งองค์การนวัตกรรมมีลักษณะ ดังนี้ คือ 
(1)  ระบบท่ีเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
(2)  มีความยืดหยุ่นในโครงสร้างที่ม่ันคง 
(3)  มีความเป็นธรรมและการให้โอกาสต่อการผิดพลาดเล็กน้อย 
(4)  มีการจัดสรรประโยชน์อย่างทั่วถึงต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
(5)  นโยบายชัดเจนในขณะท่ีรับกลยุทธ์ที่ไม่ชัดแจ้งได้  
(6)  มุ่งผลระยะยาวมากกว่าผลระยะสั้น 

2)  ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative People) องค์การนวัตกรรมได้
ต้องพัฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  

(1)  ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดที่น าไปสู่สิ่งใหม่ท่ีดีกว่าเดิม
หรือพัฒนาสิ่งเดิมให้มี คุณค่าใหม่ๆ หรือคิดแก้ปัญหา ไม่ใช่ตอกย้ าหรือเพิ่มปัญหา คิดเพื่อ
ความสามัคคี ไม่คิดเพื่อความแตกแยก คิดเพื่อความเจริญ ไม่คิดเพื่อการท าลายล้าง 

(2)  การพูดจาที่สร้างสรรค์ คือ การพูดจาที่น าไปสู่ความเจริญ 
ความสามัคคี ความเคารพให้เกียรติกัน ให้ก าลังใจกัน ให้สติปัญญา แลกเปลี่ยนความรู้ และ
เทคนิควิธี ไม่นินทา ส่อเสียด กล่าวร้าย ยุยง ดูหมิ่นกัน 

(3)  การกระท าที่สร้างสรรค์ คือ การพากันพัฒนา พากันเรียนรู้ 
พากันฝึกฝน พากันแลกเปลี่ยนคุณค่ากัน 
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3)  วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Culture) องค์การท่ีมุ่งสู่ความเป็น 
องค์การนวัตกรรม  ต้องสถาปนาวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คือ เป็นวัฒนธรรมเปิด พร้อมรับคุณค่า
ใหม ่มีความหลากหลาย เคารพคุณค่าของคนทุกคน วัฒนธรรมแห่งการออกจากปัญหา ไม่เพิ่ม
ปัญหา มีการให้ก าลังใจ กัน วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  มีความกล้าแตกต่าง  มีการน าเสนอสิ่ง
ใหม ่วัฒนธรรมการหารือ และวัฒนธรรมการวิจัย ทดลอง และพัฒนาสารพัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.6  ตัวแบบองค์การนวัตกรรม โดย ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ 
แหล่งที่มา:  ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, 2550: 22 
 
 
 จากตัวแบบทั้ง 5 ตัวแบบ สามารถน ามาจ าแนกตามองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม
ที่ได้สรุปไว้ข้างต้น 12 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.3  
 
 
 
 

Innovation Management 

Intellectual Property Management 

New knowledge 
New products 
New services 
New Processes 
New Systems 
New know-how 
New property 
New value 

Creative 
System 

Creative 
People 

Creative 
Culture 

RD&D 
Invention 



80 
 
ตารางที่ 2.3  สรุปตัวแบบขององค์การนวัตกรรม 
 

องค์ประกอบภายใต้ตัวแบบองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Vrakking 

(1990) 
Dundon 
(2002) 

ส านัก
นวัตกรรม
แห่งชาติ  
(2547) 

นัทธ ี
จิตสว่าง 
(2550) 

ไชย ณ พล 
อัครศุภ
เศรษฐ์ 
(2550) 

1.วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย      
การก าหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความปรารถนาที่เด่นชัดในการ
สร้างนวัตกรรม และองค์การนวัตกรรม      
      

กลยุทธ์องค์การควรมีความชัดเจนภายใตน้โยบายทั่วไป ควรมี
การระบุถึงเป้าหมายและแนวทางการด าเนินธุรกิจ และมีการ
ก าหนดให้นวัตกรรมเป็นเป้าหมายของทุกแผนก ทุกต าแหน่ง
งาน และพนักงานทุกคน 

     

      

ก าหนดให้กิจกรรมและแผนงานมีสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ขององค์การ 

     
      

สื่อสารนโยบายนวัตกรรม ใหบุ้คลากรมีความเข้าใจว่าองค์การ
ก าลังเดินไปในทางใด และจะไปให้ถึงอย่างไร 

     

2.โครงสร้างองค์การ      
แบบโครงการ (Adhocracy Structure) ถือเป็นโครงสร้างที่มี
ยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรม      
      

ทีมข้ามสายงานหรือกลุ่มระหว่างองค์การซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการ
แบ่งปันความคิด โดยจะมีการประชุมเพื่อเป็นการแบ่งปัน
ความคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ  

     

      

มีกฎระเบียบภายในและโครงสร้างที่สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล      
      

ให้อ านาจการตัดสินใจแก่ผู้บริหารระดับต่ าลง      
3.วัฒนธรรมและค่านิยม      
มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ท าให้พนักงานรู้สึกมีอิสระในการ
เรียนรู้ ค้นคว้า วิจัยและทดลอง พร้อมทั้งสรา้งวัฒนธรรมที่
สนับสนุนนวัตกรรม  

     

      

ให้โอกาสต่อการผิดพลาดเล็กน้อย ไมม่ีการลงโทษเมื่อท างาน
ผิดพลาดหรือล้มเหลว 

     
      

เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น กล้าคิดแตกต่าง และเสนอสิ่ง
ใหม่ 

     
      

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรว่าทุกคนทีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     
      

วัฒนธรรมที่ส่งเสริมความหลากหลาย (Pluralism)      
      

การให้ก าลังใจซึ่งกันและกันในหน่วยงาน      
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบภายใต้ตัวแบบองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Vrakking 

(1990) 
Dundon 
(2002) 

ส านัก
นวัตกรรม
แห่งชาติ  
(2547) 

นัทธี  
จิตสว่าง
(2550) 

ไชย ณ พล 
อัครศุภ
เศรษฐ์ 
(2550) 

4.ผู้น า      
มีภาวะผู้น าที่กล้าเสี่ยงและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน      
      

ให้การยอมรับความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยการให้
รางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจ 

     
      

มุ่งมั่นในการท านวัตกรรม และมุ่งไปสู่องค์การนวัตกรรม 
พร้อมทั้งได้เริ่มลงมือปฏิบัติด้วย 

     
      

ผู้บริหารระดับกลางสนับสนุนและเข้าใจการบริหาร
กระบวนการทางนวัตกรรมและบุคลากรที่มีความคิด
สร้างสรรค์ 

     

5.บุคลากร      
มีความผูกพันต่อองค์การ      
      

มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ดีและได้รับ
การกระตุ้นให้ใช้ทักษะ  

     
      

ความคิด การพูดจา และการกระท าสร้างสรรค์      
6.ทรัพยากร      
องค์การจะต้องให้ความใส่ใจกับการจัดการด้านการวางแผน
งบประมาณ ควรมีการวางแผนงานและงบประมาณที่มีความ
ยืดหยุ่นในการส ารวจ พัฒนาและน าความคิดใหม่ๆ ไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม 

     

      

จัดสรรทรัพยากร ทั้งเวลา บุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ และ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์การ 

     
      

ให้เวลาจ านวนมากกับกระบวนการนวัตกรรม โดยเฉพาะ
ระหว่างช่วงแรกของขั้นการค้นหาโอกาสและความคิดใหม่ๆ 

     
      

น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้      
      

การคัดเลือกและก าหนดโครงการสร้างนวัตกรรม      
7.การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์      
ให้การศึกษาหรือฝึกอบรมด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
เชิงกลยุทธ์และความคิดเชิงการเปลี่ยนรูป ให้พนักงานมี
ความรู้และทักษะที่สามารถน าไปเชื่อมโยงกับความคิด
สร้างสรรค์และความเป็นผู้ประกอบการพร้อมทั้งการ
พัฒนาการใช้ภาษาและวิธีการสร้างนวัตกรรมในองค์การ 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบภายใต้ตัวแบบองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ 
Vrakking 

(1990) 
Dundon 
(2002) 

ส านัก
นวัตกรรม
แห่งชาติ  
(2547) 

นัทธี  
จิตสว่าง
(2550) 

ไชย ณ พล 
อัครศุภ
เศรษฐ์ 
(2550) 

ระบบการจัดการสายอาชีพ      
8.การให้รางวัลและการยอมรับ      
ตั้งเป้าหมายการให้รางวัลที่มีความชัดเจนและสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมขององค์การ 

     

9.การสื่อสาร      
มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ      
10.การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร      
มีการจัดการ การสะสมความรู้ และประสบการณ์      
11.การประเมินและการล าเลียงความคิด      
มีโครงสร้างของกระบวนการเก็บรวบรวมความคิด (Idea-
Gathering Process) และการตัดสินใจที่รวดเร็ว 

     
      

มีโปรแกรมที่เป็นแนวทางส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิด
ซึ่งเสนอแนะ (Suggestion Programs) 

     
      

สร้างเว็บไซท์หรือฐานข้อมูล (Database) และการสร้างความ
ชัดเจนในการประเมินและคัดเลือกความคิดของพนักงานว่า
ความคิดใดมีคุณค่าหรือความคิดใดที่สมควรจะได้รับรางวัล 

     

      

การน าความคิดไปสู่การปฏิบัติ เมื่อความคิด 
ได้รับการพัฒนาในแผนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบและได้รับเงิน
สนับสนุน โครงการที่ดีจะต้องมีกระบวนการจัดการที่มีความ
รวดเร็วและน าความคิดไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

12.เครือข่าย      
องค์การจะต้องอาศัยแนวความคิดใหม่ๆ จากภายนอก
องค์การด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมุมมองหรือแนวทางด้าน
นวัตกรรม เช่น อินเตอร์เน็ต รายงานวิจัย และงานแสดสินค้า 

     

      

บุคคลภายนอกสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม 
ด้วยการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมงานและ
บุคคลภายนอก อันได้แก่ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เจ้าหน้าที่
กฎหมาย ผู้ร่วมงาน และคู่แข่ง 

     

      

การสร้างพันธมิตรกับองค์การที่อยู่ในช่วงการเริ่มต้นการการ
สร้างพันธมิตรกับองค์การที่อยู่ในช่วงการน าไปปฏิบัติและ 
ติดตามผลของกระบวนการออกแบบและกระบวนการผลิต 
และเป็นพันธมิตรกับองค์การอื่นที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที ่
เหมือนกัน 
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2.2.7  แนวทางการพัฒนาองค์การนวัตกรรม 
เมื่อองค์การท้ังหลายต้องการแข่งขันในธุรกิจของตนได้อย่างยืนยาวในภาวะเศรษฐกิจที่

ไม่ดีจึงต้องแสวงหาแนวทางในการพัฒนาองค์การเพื่อรองรับวิกฤตที่เกิดขึ้น การพัฒนาองค์การ
ให้เป็นองค์การนวัตกรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่หลายองค์การเร่ิมให้ความสนใจ ซึ่งการพัฒนา
องค์การให้เ ป็นองค์การนวัตกรรมนั้น องค์การจะต้องท าให้เกิดนวัตกรรมองค์การเกิดขึ้น  ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาองค์การนวัตกรรมได้มีผู้เสนอแนะไว้ดังต่อไปนี้ 

2.2.7.1  Higgins (1995: 103-104) ได้กล่าวว่า องค์การท่ีต้องการน ารูปแบบ 
องค์การนวัตกรรมมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสนับส นุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  องค์การ จะต้องมี
การตั้งกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้ทุกคนในองค์การมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งองค์การควรมีหลักการในการก าหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ทั้ง จุดมุ่งหมาย 
นโยบาย และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่ชัดเจนแน่นอน โดยจะต้องสร้างกลยุทธ์นวัตกรรมทั้งระดับ
องค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับฝ่ายงาน ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการดังนี้  

1)  วิสัยทัศน์และความมุ่งม่ันเชิงกลยุทธ์ (Strategic Intent) จะต้องมี
ข้อความ (Statement) ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนวัตกรรม 

2)  พันธกิจจะต้องมีข้อความที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนวัตกรรม 
3)  เป้าหมาย นวัตกรรมจะต้องเป็นหน่ึงในเป้าหมายขององค์การ 

ต่างๆ ขององค์การจะต้องให้การมุ่งเน้นนวัตกรรม 
2.2.7.2  Behn (1995: 221-234) กล่าวว่า การสร้างองค์การนวัตกรรมนั้น ผู้ที่มี 

ความส าคัญในการผลักดันและสามารถท าให้องค์การนวัตกรรมนั้นประสบความส าเร็จ ก็คือ ผู้น า 
โดยเฉพาะผู้น าในระดับสูง เพราะเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและมีบทบาทที่ส าคัญในการ
กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในองค์การได้   จึงได้เสนอแนะวิธีการส าหรับผู้น าในการสร้างองค์การ
นวัตกรรม โดยผู้น าจะท าหน้าที่ในการสร้าง สภาวะ (Condition) ที่จ าเป็นส าหรับ ให้พนักงาน
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้  โดยผู้น าจะต้องสร้าง 2 สภาวะหลัก ให้เกิดขึ้นในองค์การ ดังนี้  

1)  สภาวะท่ีหนึ่ง ผู้น าต้องท าให้พนักงานระดับปฏิบัติการเชื่อมั่นว่าผู้น า
จะให้การสนับสนุนนวัตกรรมหรือท าให้พนักงานรู้สึกว่าจะมีผู้น าอยู่เคียงข้างเสมอ  มีวิธีการดังน้ี 

(1)  การพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างาน สภาพแวดล้อมการ 
ท างานที่ดีเป็นปัจจัยหน่ึงที่แสดงว่าองค์การน้ันมีประสิทธิภาพ   พนักงานส่วนใหญ่มักจะไม่พึง
พอใจหรือร้องเรียนถึงสภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่ดี เช่น ห้องน้ าเสีย เครื่องถ่ายเอกสารไม่
ท างาน แม้ว่าสิ่งเหลานี้จะเป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน
โดยตรง แต่สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเ พิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ได้  ดังนั้นแล้วถ้าหากผู้น า
ได้รับการร้องเรียนจากพนักงานถึงเรื่องความเสียหายของเครื่องมือต่างๆ ผู้น าจะต้องให้ความ
สนใจและด าเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นทันที   
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(2)  การสนับสนุนความผิดพลาด การสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้น ความ 
ผิดพลาดเป็นเร่ืองปกติ และมีจ านวนมากใน องค์การนวัตกรรม ถ้าหากพนักงานที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมแต่เกิดความผิดพลาด แล้วได้รับการลงโทษ จะท าให้พนักงานรับรู้ว่าถ้าหากท าผิด
แล้วจะถูกลงโทษ ก็จะท าท าให้พนักงานไม่อยากที่จะคิดหรือทดลองท าสิ่งใหม่ๆ  ดังนั้น ผู้น าควร
แสดงให้พนักงานระดับปฏิบัติการเห็นว่าผู้น าอยู่เคียงข้างพนักงาน ด้วยการไม่ลงโทษพนักงานที่
พยายามท างานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วเกิดความผิดพลาดขึ้น  

2)  สภาวะท่ีสอง ผู้น าต้องแน่ใจว่าพนักงานระดับปฏิบัติการน้ันเข้าใจ
ภาพกว้างของนวัตกรรม ซึ่งมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

(1)  สร้างพันธกิจที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับการวัดผลการปฏิบัติงาน 
องค์การนวัตกรรมจ าเป็นต้องสร้างพันธกิจและเป้าหมายผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน และ
ทุกคนในองค์การสามารถด าเนินการและปฏิบัติเพื่อไปถึงเป้าหมายน้ัน  ดังนั้นแล้วเป้าหมาย
จะต้องมีการบรรยายออกมาอย่างชัดเจน  พันธกิจและเป้าหมายท่ีสร้างขึ้นนั้นจ าเป็นต้องมีความ
เป็นเหตุเป็นเป็นผลส าหรับนวัตกรรมด้วย    

(2)  การจัดประเภทงานให้พนักงานท างานที่หลากหลายและ 
กว้างขวางขึ้น ในองค์การแห่งนวัตกรรมนั้น เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์การ  การท างานจึงต้อง
ถูกกระจายไปท่ัวทั้งองค์การ  ถ้าหากพนักงานยังมองตนเองว่าเป็น เพียงส่วนเล็กขององค์การ
เท่าน้ัน  จะเป็นเรื่องยากที่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแล้วถ้าหากพนักงานปฏิบัติการเข้าใจ
ภาพใหญ่ทั้งหมดขององค์การพวกเขาก็จะท างานได้ใหญ่มากขึ้น  ลักษณะงานท่ีแคบและจ ากัด
เป็นอุปสรรคต่อการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม  

(3)  การเคลื่อนย้ายพนักงานไปเรื่อยๆ ไม่ให้เรียนรู้งานในต าแหน่ง 
เดียว  การเคลื่อนย้ายพนักงานระดับปฏิบัติการไปท างานและรับผิดชอบในงานท่ีแตกต่างกันจะ
ช่วยให้พนักงานเข้าใจเป้าหมายและการปฏิบัติการในภาพกว้างขององค์การมากขึ้น   ทั้งน้ีใน
บางต าแหน่งองค์การอาจต้องลงทุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีทักษะท่ีเหมาะสมกับ
ต าแหน่งใหม่  จึงเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการย้ายพนักงานไป
ท างานในต าแหน่งใหม่กับต้นทุนท่ีจะต้องใช้ในการฝึกอบรม   

(4)  การให้รางวัลกับทีมงานไม่ใช่บุคคลเท่านั้น ความส าเร็จของ 
นวัตกรรมมักไม่ค่อยเกิดจ ากการท างานของบุคคลเพียงคนเดียว  การท างานเป็นทีมนั้นเป็น
หน่วยพื้นฐานของผลการปฏิบัติงานขององค์การส่วนใหญ่ ระบบการให้รางวัลจึงต้องเป็นการ
ให้แก่ทุกคนที่อยู่ในทีมงาน ที่ร่วมกันคิดและท างาน  ผู้น าที่มีประสิทธิภาพมีห น้าที่ในการสร้าง
รางวัลที่มีความหลากหลายนอกจากการขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนต าแหน่งเพียงเท่านั้น  
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(5)  ยกเลิกโครงสร้างบังคับบัญชาแบบล าดับชั้น โครงสร้างองค์การ 
แบบแบ่งล าดับ (Hierarchy) ท าให้คนท างานไม่รู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของตนในการท างาน 
การท างานนั้นเป็นเร่ืองที่หัวหน้าสั่งและท าตามคู่มือกฎระเบียบท่ีวางไว้เท่าน้ัน  โดยเฉพาะ
องค์การท่ีมีล าดับชั้นมากจะเป็นอุปสรรคต่อการให้ค าแนะน าของ  เนื่อง จากองค์การนวัตกรรม
จะต้องได้รับความคิดสร้างสรรค์จากทุกคนในองค์การตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ   สมาชิกในทีมงานทุกคนจ าเป็นต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรับผิดชอบในการ
ท างาน  ถ้าหากพนักงานระดับปฏิบัติการ หรือทีมงานรู้ว่าแต่ละคนมาจากสถานะที่แตกต่างกัน
มาก และความแตกต่างกันนี้จะท าให้การรับผิดชอบแตกต่างกันรวมไปถึงวิธีการคิดและการถูก
ตัดสินที่แตกต่างด้วย ดังนั้นแล้วจึงท าให้พนักงานเก็บความคิดเอาไว้กับตนเอง  

(6)  แบ่งแยกหน่วยงานตามหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปแล้ว 
พนักงานที่ท างานอยู่ในฝ่ายสนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี จัดซ้ื อและฝ่ายบุคคล จะคอยท างานอยู่
เบื้องหลังและการท างานของคนกลุ่มน้ีอาจมีผลกระทบน้อยต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การไม่
เหมือนอย่างเช่น ฝ่ายขาย ซึ่งความจริงแล้วองค์การควรที่จะให้พนักงานที่ท างานฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบุคคลเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างผลลัพธ์ข ององค์การด้วย  ผู้น าจึงควร
แบ่งแยก (Break down) หน่วยงานอย่างฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบุคคลให้เข้าไปท างานอยู่
ในหน่วยงานอื่นๆ เพื่อท าหน้าที่ในการสนับสนุนการท างานของทีมงานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จ 
ดังนั้นการสร้างองค์การนวัตกรรมนั้นต้องให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
การคิดเกี่ยวกับการท างา นท้ังหมดขององค์การ ทุกคนต้องคิดและประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและมองว่างานของตนน้ันเป็นส่วนหน่ึงขององค์การท้ังหมด    

(7)  ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการท างานแก่พนักงานทุกคน  
องค์การนวัตกรรมต้องการข้อมูลข่าวสาร บุคคลจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงผล การ
ปฏิบัติงานขององค์การและใช้ในการตัดสินใจได้ว่านวัตกรรมจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ปฏิบัติงานอย่างไร  ข้อมูลข่าวสารควรจัดเก็บให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการเผยแพร่ สร้าง
ความรู้ร่วมกัน หรือสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งที่มาหลากหลาย  ส าหรับคนท างานข้อมูลเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการจัดการปรับใช้นวัตกรรมเพื่อหาแนวทางจัดการเทคนิคต่างๆ ให้ตรง
ตามความต้องการของฝ่ายบริหาร  กระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างนวัตกรรมจึงต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดและทันที 

(8)  ให้แจ้งและบอกกับทุกคน เมื่อนวัตกรรมที่สร้างนั้นประสบ 
ความส าเร็จ  หรือสามารถน าไปใช้ได้อย่างดีนั้น เป็นหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการในการ
รายงานถึงความส าเร็จเหล่านั้นแก่ผู้จัดการ หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน อาจเป็นการน าเสนอ
ในที่ประชุมหรือระหว่างทีมงานด้วยกันเอง เพราะ จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกและเข้าใจ
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ในนวัตกรรมมากขึ้นด้วย   และจะได้รู้ว่าองค์การ สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและใช้
ส าหรับการท างานได้เป็นอย่างดี 

2.2.7.3  Harvard Business School (2003: 40-44)  กล่าวว่าถ้านวัตกรรมเป็น 
ส่วนส าคัญของบริษัทแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบในการกระตุ้นให้เกิ ดความคิดที่เป็น
นวัตกรรม รวมท้ังต้องมีเครื่องมือทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ที่สามารถใช้เพื่อการสร้าง
นวัตกรรมได้ โดยเครื่องมือเหล่านี้ได้แก่  

1)  การให้รางวัล องค์การนวัตกรรม ควรมีการให้รางวัลกับผู้ที่แสวงหา 
ความคิดใหม่ได้ด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนหรือการเลื่อนต าแหน่ง หรือให้ทั้งสองอย่างเพราะ
เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า ความคิดที่ดีเป็นสิ่งที่ส าคัญ ส่วนรางวัลที่จะช่วยกระตุ้นให้พวก
เขาสร้างนวัตกรรมก็คือ การให้อิสระท่ีมากขึ้น เช่น อิสระในการทดสอบสิ่งที่สังหรณ์ว่าจะเป็น
จริงได้หรือไม่ อิสระในการ ท าตามความสงสัยใคร่รู้ อิสระในการไปร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ 
อิสระในการพบปะสังสรรค์กับลูกค้าและผู้ใช้ที่มีหัวก้าวหน้าเป็นต้น การเปิดโอกาสให้ใช้
ทรัพยากรได้มากขึ้นก็เป็นการให้รางวัลอีกอย่างที่มีประสิทธิผลในการสร้างนวัตกรรม 

2)  บรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ผู้บริหารจะเป็นคนที่ก าหนด 
บรรยากาศภายใน องค์การ  โดยผู้บริหาร จะส่งสัญญาณ ชัดเจนว่า ความอยู่รอดของบริษัทและ
พนักงาน ขึ้นอยู่กับการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  คนไม่กลัวที่จะทดลองหรือเสนอแนะสิ่ง
ใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับความพอใจในความส าเร็จที่มีอยู่  พนักงานได้รับผลจากสิ่ งที่พวกเขาทุ่มเทท า
ให้กับบริษัท พนักงานจะมองออกไปภายนอกองค์การ แสวงหาความคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดจากคู่แข่ง จากการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และจากอุตสาหกรรมอื่นๆ 

3)  จ้างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม คุณลักษณะของผู้ที่ 
สามารถสรรหาความคิดได้มากมาย  ได้แก่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในหน่ึงหรือสองสาขา  สนุกกับการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม มักจะเป็นคนที่ชอบท างานแบบสันโดษ  เป็นคนแก้ปัญหาเก่ง  มี
วิธีในการมองสิ่งต่างๆ แบบใหม่และแตกต่างไปจากคนอื่น 

4)  การส่งเสริมให้มีการผสมผสานความคิดจากฝ่ายต่างๆ ผู้น าสามารถ 
กระตุ้นให้เกิดการผสมผสานความคิดจากฝ่ายต่างๆ ได้ด้วยการใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

(1)  มอบหมายงานท่ีต่างออกไปให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
เป็นระยะๆ 

(2)  ส่งคนเข้าไปร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพ และการประชุม
ทางวิทยาศาสตร์ 

(3)  สร้างระบบจัดการองค์การความรู้ภายในองค์การ ซึ่งจะช่วยให้
ทุกคนมีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ในแต่ละด้านอย่างทั่วถึง  
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(4)  ให้เงินสนับสนุนการจัดงานที่น าเอาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมา
บรรยายให้ความรู้กับพนักงาน และเป็นผู้น าการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพราะสิ่งที่ได้จาก
บุคคลเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นภายในบริษัท 

(5)  จัดให้มีการเข้าเย่ียมบริษัทลูกค้าเป็นระยะๆ 
(6)  จัดทัศนศึกษาเพื่อไปศึกษาดูงานจากอุตสาหกรรมอื่น 
(7)  พบปะกับนักลงทุนภายในท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจ

ประเภทเดียวกับบริษัท 
(8)  ขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่าง  
(9)  ขอการสนับสนุนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้ามาร่วม

งานกับทีมงานของคุณเป็นการช่ัวคราว หรือขอให้พวกเขาเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดของ
ทีมงานในบริษัท 

5)  การให้การสนับสนุนผู้คิดค้นนวัตกรรม ผู้คิดค้นนวัตกรรมต้องการ 
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง เพราะถ้าหากปราศจากการสนับสนุนแล้ว ความคิดใหม่
หลายอย่างก็อาจต้องล้มเลิกไปกลางคัน  ผู้บริหารระดับอาวุโสสามารถจัดหาทรัพยากรที่ผู้ คิดค้น
นวัตกรรมต้องการ เพื่อจะได้พัฒนาความคิดของพวกเขาให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เช่น ใ ห้พื้นที่ท่ี
ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อท าการทดลอง การให้อุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่สูงนัก และให้การช่วยเหลือเป็น
บางครั้ง และให้เวลาปลีกตัวจากการท างานประจ าเพื่อช่วยต่อยอดความคิดนั้น 

2.2.7.4  Greenberg (2005: 409-411) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมองค์การคือสิ่งที่มี 
ความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม และการพัฒนา องค์การให้เป็นองค์การนวัตกรรม  
สภาพแวดล้อมองค์การ ที่สามารถท าได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใน
การท างาน  ซึ่งมีวิธีการต่างๆ  ดังนี ้

1)  การให้อิสระในการควบคุมพฤติกรรมและเป็นการมอบอ านาจในการ  
ตัดสินใจ เช่น บริษัทผลิตวิดีโอเกม  Nintendo ในประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้นักออกแบบออกไป
ข้างนอก เพื่อไปดูภาพยนตร์และเที่ยวเล่นในเวลาท างาน  

2)  เปิดโอกาสให้มีการพบปะกัน คนจะมีความคิดสร้างถ้าได้อยู่ 
บรรยากาศที่ล้อมรอบไป ด้วยคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจที่ท าใ ห้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ตามมา จากการศึกษาวิจัย พบว่า ถ้าระดับกา รเฝ้าติดตามของหัวหน้างาน
มากจะส่งผลให้ระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานต่ า แต่ถ้าระดับการเฝ้าติดตามของหัวหน้า
งานน้อยจะส่งผลต่อระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่สูงขึ้น  
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3)  อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด คนที่ท างานเพียงโครงการ 
เดียวถือเป็นความเสี่ยงท่ีจะได้ผลงานที่เก่าหรือล้าสมัย ดังนั้นจึงควรท่ีจะหาโอกาสในการเข้าร่วม
หรือพบปะกับผู้คนในโครงการอื่นๆ เพื่อเป็นการประยุกต์และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง
โครงการ  

4)  ท าให้งานมีความน่าสนใจ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนเริ่มมี 
ความคิดสร้างสรรค์เม่ือเขาเกิดความรู้สึกสนใจในงานท่ีเขาท า ซึ่งเขาพร้อมจะลงทุนด้วยความ
พยายามแล้วก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นในการท างาน ความคิดสร้างสรรค์ จึงสามารถเพิ่มขึ้น
ได้จากการเพิ่มความสนใจภายในให้แก่งานท่ีพวกเขาท า  

5)  ก าหนดเป้าหมายในการคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจนจะช่วยกระตุ้นให้คน  
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป้าหมายท าให้รู้ว่าจะต้องใช้ความช านาญในการท างานมากเพียงใด  

6)  ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ องค์การต้อง  
ล้มเหลวจากการสร้างนวัตกรรมเนื่องจากเจ้านาย ผู้ บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ
หัวหน้าทีมงาน ที่ไม่ให้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารเหล่าน้ีควรจะส่งเสริมให้
พนักงานให้กล้าเสี่ยงถ้าพวกเขามีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และยอมรับความผิดพลาด 

2.2.7.5  Dundon (2002: 6) ได้อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง 
นวัตกรรมขององค์การเพื่อให้องค์การและผู้น าองค์การได้ตระหนักถึงประโยชน์ ความส าคัญและ
การสร้างนวัตกรรมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในองค์การ ไว้ดังนี้ 

1)  นวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีใหม่ แต่นวัตกรรมจะมี 
ความหมายท่ีกว้างกว่าในบริบทต่างๆ เช่น นวัตกรรมจะมีความสัมพันธ์การบรรจุภัณฑ์ การส่ง
มอบบริการให้กับลูกค้า หลักสูตรทางสังคม และสิ่งต่างๆ มากมาย 

2)  นวัตกรรมไม่ได้เฉพาะเจาะเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น องค์การ  
นวัตกรรมจ านวนมากสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆ นอกเหนือจากด้านเท คโนโลยีและการผลิต 
เช่น นวัตกรรมในการผลิตยารักษายาโรค ความบันเทิง สายการบิน และการบริการภาครัฐ 

3)  นวัตกรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในแผนกวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการและทุกส่วนขององค์การ ผู้น าทั้งหลายต้อง ให้พนักงานทุก
คนมีส่วนร่วมในการค้นหาแนวทางที่สร้างจุดแข็งให้กับองค์การ  

4)  นวัตกรรมไม่ใช่การสร้างทีมงานพิเศษหรือทีมงานเฉพาะกิจ  
นวัตกรรมสามารถน ามาประยุกต์เข้ากับการกิจกรรมการท างานของทุกแผนกและไม่ได้มี
โครงการพิเศษไว้ส าหรับมอบหมายให้กับทีมงานเฉพาะกิจ 

5)  นวัตกรรมไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ในห้องสันทนาการ สิ่งแวดล้อมที่ 
ถูกต้องส าหรับนวัตกรรม คือการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนและเปิดกว้าง การออกแบบ
กระบวนการให้มีคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาและการ
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น าความคิดไปปฏิบัติ มีเป้าหมายในการฝึกอบรมส มาชิกทีมงานในการสร้างทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมและการให้รางวัลแก่ความพยายามด้านนวัตกรรม 

6)  นวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่ง ความคิดเชิงนวัตกรรมจะ 
เกิดขึ้นโดยใช้เวลาเป็นเดือนและพัฒนาในแผนของปีถัดไป นวัตกรรมควรจะต้องมีรูปแบบเป็น
กิจกรรมต่างๆ ในตลอดทั้งปี เป้าหมายของนวัตกรรมคือความสามารถของนวัตกรรมที่ย่ังยืน  

7)  นวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่การฝึกอบรมด้านความคิดสร้างสรรค์  
ถึงแม้ว่าทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมมีความส าคัญ ทักษะเชิงกลยุทธ์ คือ ความสามารถในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์การ ทักษะการ ปรับเปลี่ยนรูป คือ 
การน าเสนอและการเพิ่มแนวคิดส าหรับการน าความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัติจริงซึ่งทักษะเหล่านี้
ล้วนมีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมเช่นกัน 

8)  นวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรม 
สามารถประยุกต์ใช้ในหลายแนวทาง เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ และหลักสูตรใหม่ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ บริการ และหลักสูตร  กระบวนการขององค์การท่ีใช้ในการวางแผนและจัดการ
กิจกรรมต่างๆ และแนวคิดหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ 

2.2.7.6  เสน่ห์ จุ้ยโต (2546: 38) ได้ให้หลักการของนวัตกรรม (Principle of 
Innovation) ส าหรับการสร้างองค์การนวัตกรรม 5 ประการดังน้ี  

1)  นวัตกรรมเป็นเร่ืองความคิดภายใน ใครก็ตามที่จะสร้างนวัตกรรม  
ต้องสร้างความคิดภายในในทางที่ถูกต้อง ถ้าคิดดี ผลที่ได้ก็จะดีตามไปด้วย การสร้างกล่อง
ความคิดภายในของบุคคลจึงเป็นเร่ืองที่ต้องให้ความสนใจ หมั่นฝึกฝนให้ เกิดทักษะ ยิ่งฝึกคิด
มากเท่าใด การคิดจะช านาญมากขึ้น ตามแนวคิดที่ว่า “คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น” 

2)  นวัตกรรมเป็นเร่ืองการสร้างมูลค่าเพิ่ม พลังแห่งภูมิปัญญา สามารถ  
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้ ลูกค้านอกจา กต้องการของในราคาที่ถูกกว่าแล้ว ยัง
ต้องการดีกว่า เร็วกว่า พึงพอใจกว่า และท่ีส าคัญมีความเป็นนวัตกรรมที่ใหม่กว่า 

3)  นวัตกรรมเป็นเร่ืองของผู้บริหารสูงสุดต้องรับผิดชอบ ผู้บริหารสูงสุด 
ต้องเป็นผู้น าในความคิดเชิงนวัตกรรม ต้องเป็นนักคิด มากกว่านักท า ต้อง คิดเชิงรุกมากกว่าเชิง
รับ และต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและองค์การ 

4)  นวัตกรรมเป็นเร่ืองของผู้บริหารสูงสุด ต้องสร้างความผูกพันและ 
แพร่กระจายไปยังพนักงานให้มากขึ้น โดยผู้บริหารจะต้องกระตุ้นสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้
เกิดการคิดในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง กลาง ต้นและผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงาน 

5)  นวัตกรรมเป็นเร่ืองของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ใน  
การประเมินความส าเร็จของกลยุทธ์ ตามแนวคิด “Balanced Scorecard” มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการจัดการภายใน ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ดังนั้นการ
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เรียนรู้และนวัตกรรม จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งขององค์การท่ีจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ระยะยาวต่อไปได้ 

2.2.7.7  Moore (2006: 100) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมในองค์การว่า
ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังน้ี 

1)  วิเคราะห์สภาพธุรกิจในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ 
ลูกค้า และภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า พัฒนาประชากรผู้บริโภค หรือพัฒนา
ช่องทางการขาย ผลแห่งการวิเคราะห์จะช่วยในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2)  จัดสรรทรัพยากรใหม่  โดยอย่าท าให้เกิดการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น  
จัดสรรก าลังคนใหม่ คนที่มีประสิทธิภาพจะท าให้งานเกิดประสิทธิผล และควรผลักดันให้คนได้
ใช้ศักยภาพสูงสุด Moore  

3)  สร้างแรงฮึกเหิมในหมู่พนักงาน ให้ร่วมประชุมคิดว่า อะไรที่อยากจะ  
เป็นและท าอย่างไรให้องค์การจะพัฒนาไปสู่จุดน้ันได้  

4)  บรรเลงกันเป็นทีม ในการจัดสรรทรัพยากรใหม่ เพื่อก าหนด 
เป้าหมายใหม่น้ันถือเป็นความพยายามร่วมกันทั้งองค์การ อย่าปล่อยให้คนท าไปอย่างโดดเดี่ยว 

5)  เวลาเป็นสิ่งส าคัญให้รีบเร่งให้ความส าคัญกับก าหนดเวลาในการส่ง 
นวัตกรรมลงสู่ตลาด  

6)  ให้ทุกฟันเฟืองเดินหน้า ความหมายคือ การท างานอย่างสอดรับ 
ประสานกันในองค์การ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ควรขจัดงานที่ไม่จ าเป็นของเฟืองแต่ละตัวทิ้งไป  
เพื่อได้รับภาระหน้าที่ใหม่ให้เต็มที่เพื่อให้ทันกับเวลาที่ก าหนดไว้  

7)  ให้ทุกเฟืองเดินหน้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุด อย่าให้การพัฒนา 
นวัตกรรมหยุดชะงัก  เพราะถ้าต้องมีการ ตั้งต้นใหม่จะท าให้ผลก าไรลดลง แต่ละเฟืองที่เดินถูก
คาดหวังในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า  และผลก าไรที่ได้น้ันจะอัดฉีดไปในโครงการต่อไป  

 
2.2.8  การวัดความส าเร็จและความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ  
นวัตกรรมสามารถวัดได้แต่ว่ามีความซับซ้อนในการน าไปปฏิบัติกับองค์การที่มีความ

แตกต่างกัน  จากการส ารวจและศึกษาจ านวนมากแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมภายใน องค์การ
สามารถวัดและมีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพขององค์การด้วย ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมาการ
วัดนวัตกรรมนั้นจะเกี่ย วข้องกับปัจจัยด้านกระบวนการ เช่น ระดับของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนา จ านวนของสิทธิบัตร และต้นทุนทางการเงินด้านนวัตกรรม  แต่ต่อมานั้นการวัด
นวัตกรรมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาความสัมพันธ์ของทรัพยากรมนุษย์ การ
ยืนยันหรือการันตีชนิดและคุณภาพของสินค้า หรือกระบวนการ การรวมตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด
ใหม่ การเพิ่มผลิตภาพ และจ านวนของการลงทุนที่จับต้องไม่ได้   
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จากรายงานของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเม่ือปี 2004 (Studt, 2008) เร่ือง "การวัด
ค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาใน เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา”  ยืนยันว่าในปัจจุบันนวัตกรรม

น้ันข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์  จากรายงานน้ีเสนอว่า การวัดนวัตกรรมต้องครอบคลุม 5 กิจกรรมดังน้ี 
1)  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

2)  การพัฒนากระบวนใหม่เพ่ือผลิตหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด  

3)  การสนับสนุนแหล่งเงินทุนใหม่ส าหรับการจัดหาวัตถุดิบ 
4)  การพัฒนาตลาดใหม่ 

5)  การเปล่ียนแปลงในองค์การของบริษัท 
ส่วนวิธีการวัดแบบอื่นๆ ท่ีแสดงถึงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ เช่น 

จ านวนของส่ิงพิมพ์ท่ีได้รับการเผยแพร่โดยพนักงานด้านเทคโนโลยี  จ านวนลิขสิทธิ์ท่ีได้รับ 

จ านวนรางวัลด้านเทคโนโลยีท่ีได้รับ 
จากการส ารวจยังพบว่าวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับการวิจัยและพัฒนาของ

องค์การในวันน้ีคือการเพ่ิมอัตรานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังเน้นการปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายช่วงของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่วนอุปสรรคในการ

บรรลุนวัตกรรมน้ันคือ ต้นทุนและความเสี่ยงท่ีสูง รวมถึงการขาดแคลนด้านการเงินด้วย 

จากการส ารวจของนิตยสารวิจัยและพัฒนา (R&D Magazine) พบว่า องค์ประกอบท่ี
ส าคัญของความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรม คือ ค่าใช้จ่ายท่ีให้กับนวัตกรรม ส่วนองค์ประกอบ

อื่นๆ ได้แก่ การฝึกอบรมพนักงาน สภาพแวดล้อมของการท างานร่วมกัน มีผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยี และการท างานในสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนนวัตกรรม (Studt, 2008) 

ส่วน Guan และ Ma (2003: 740) กล่าวว่า องค์การท่ีมีศักยภาพทางนวัตกรรม 

(Innovation Capability) ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 
1)  ด้านศักยภาพการเรียนรู้ (Learning Capability) หมายถึง แนวโน้ม 

ของการพัฒนาการตรวจสอบเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ
ยาว และระดับของเทคโนโลยีท่ีส าคัญ เม่ือมีการน าเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาใช้ มี

ความสามารถในการร้ือระบบใหม่ ความสามารถในการแสวงหาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ ๆ มี

ความสามารถในการปรับนวัตกรรมใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตลาด  ในการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และความล้มเหลวในอดีต ประยุกต์ใช้ความรู้จากภายในและภายนอก

กิจการมาเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนา มีการสร้างจิตส านึกในการเรียนรู้ การทุ่มเทให้กับ

การเรียนรู้ และให้ความส าคัญกับการสะสมความรู้อย่างต่อเน่ืองยาวนาน  
2)  ด้านศักยภาพการวิจัยและพัฒนา (Research and Development  

Capability) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรหรือการสร้าง องค์การท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสู่
แนวคิดในการสร้างนวัตกรรม การเช่ือมโยงแผนการวิจัยและพัฒนากับแผนขององค์การและ
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ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี มีการคัดเลือกการท างานข้ามสายงาน ของแผนงานวิจัยและพัฒนา
ใหม่ ตั้งเป้าหมายของโครงการ ก าหนดข้ันตอนและควบคุมการจัดการโครงการ มีการสร้าง
ทีมงานที่จะท าโครงการข้ามสายงานอย่างชัดเจน มีผู้น าของทีมงานท่ีมีความสามารถและมีความ
เป็นผู้น าอย่างเพียงพอ มีเครื่องมือในการสื่อสารท่ามกลางบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนา มีวิธีการ
ออกแบบที่มีความก้าวหน้า มีการสื่อสารระหว่างฝ่ายวิจัยและฝ่ายการตลาด มีการตอบสนอง
อย่างรวดเร็วจากฝ่ายการผลิ ตไปยังฝ่ายการออกแบบ มีการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมของ
กระบวนการผลิตกับผลิตภัณฑ์ มีการผสมผสานระหว่างวิจัยข้ันพื้นฐาน การพัฒนาและการค้า 
และมีแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเพิ่มแผนตามภาวการณ์  

3)  ด้านศักยภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Resources 
Exploiting Capability) หมายถึง การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ มีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรมนุษย์เป็นระยะๆ มีการคัดเลือกการใช้บุคลากรที่ส าคัญในแต่ละส่วนงาน มีการ
ส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีการร่วมมือกับธุรกิจรายอื่นเพื่อลด
ต้นทุนด้านนวัตกรรม มีการใช้เทคโนโลยีจากภายนอกองค์การอย่างคุ้มค่า มีความสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีหลัก ๆ ของคู่แข่งขัน และมีการพยากรณ์แนวโน้มทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

4)  ด้านศักยภาพการผลิต (Manufacturing Capability) หมายถึง การ 
เข้าไปมีส่วนร่วมในระยะแรก ๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการปรับกระบวนการผลิตตาม
ความต้องการของการออกแบบกระบวนการวิจัยและพัฒนา มีการยกระดับเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ในการผลิต มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีทักษะในการใช้อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน มีการผลิตอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่มีคุณ ภาพสูงสุด 
และมีต้นทุนในการผลิตต่ าของผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ  

5)  ด้านศักยภาพการตลาด (Marketing Capability) หมายถึง การสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อที่จะได้เข้าใจความต้อง การของลูกค้าที่แตกต่างกัน 
เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มย่อย ๆ  มีกา รสังเกตการณ์ทางการตลาด มีการ
คัดเลือกและทดสอบแนวคิดใหม่ แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ ต้นแบบของผลิตภัณฑ์และความชื่น
ชอบของลูกค้าเพื่อเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายทางการแข่งขัน ควบคุมและ
จัดการเครือข่ายการกระจายสินค้า การให้บริการหลังการขายและการช่วยเหลื อด้านเทคโนโลยี
แก่ลูกค้า เน้นความเชื่อม่ัน ด้านการส่งมอบสินค้าตรงเวลา พัฒนาชื่อตราสินค้าและภาพลักษณ์
ของกิจการ และมีการใช้ระยะเวลาที่สั้นจากการทดลองการผลิตไปสู่การผลิตเพื่อการค้า  

6)  ด้านศักยภาพองค์การ (Organization Capability) หมายถึง มีการ 
ปรับโครงสร้างขององค์การให้ยืดหยุ่นไปตามแผนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมศูนย์ทรัพยากร
เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมได้ การวิจัยและพัฒนาการตลาดและกระบวนการผลิตท าหน้าที่สอด
รับกัน ร่วมกันพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีระบบส่งเสริมหรือมาตรการลงโทษ
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พนักงาน ให้อิสระในการท างานแก่ผู้จัดการระดับล่าง ปรับตัวและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอก แลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง องค์การที่ท างานแตกต่างกัน การ
สื่อสารกับลูกค้าและผู้จัดส่งวัตถุดิบรายใหญ่ ให้ความส าคัญกับกฎของการรักษาระบบ มีระบบ
ตัวชี้วัดขององค์การ และการสร้างระบบควบคุมภาวะหน้ีสินของกิจการ  

7)  ด้านศักยภาพกลยุทธ์ (Strategic Capability) หมายถึง การได้รับการ 
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง เข้าใจเป้าหมายหลักทางเทคโนโลยีและความสามารถหลักของ
ผู้บริหารระดับสูง มีการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีกับกลยุทธ์ด้านธุรกิจ มี
ระบบการตัดสินใจที่ก้าวหน้า สร้างจิตส านึกในการเป็นเจ้าของกิจการรวมถึงการสร้างนวัตกรรม
ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ยอมรับความเสี่ยงและปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น มีความเข้าใจต่อ
ต าแหน่งของการแขง่ขันอย่างถ่องแท้ เข้าใจแนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 
ตระหนักถึงคู่แข่งจากต่างประเทศ ปรับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องกัน เข้าใจ
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ของปัจจัยภายนอกองค์การ และให้ความส าคัญกับคุณค่าของการเรียนรู้  

ส่วน White และ Bruton (2007: 18)  ได้เสนอแนะตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถ
ด้านนวัตกรรมขององค์การมี 5 มิติดังนี้ 

1)  การจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
2)  การทบทวนและตรวจสอบโครงการอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มการ
3)  จัดการที่มาจากภายนอกองค์การ 
4)  ความเข้าใจการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 
5)  โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการ 
6) ความสามารถทางกลยุทธ์ในการจัดการกับการริเร่ิมการสร้าง

นวัตกรรมของผู้ประกอบการ 
 

2.2.9  อุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์การ 
เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2551: 9) กล่าวว่า การสร้างนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ให้

เกิดขึ้นในองค์การมักจะเผชิญกับอุปสรรคบางประการ ได้แก่  
1)  ความเคยชินในสิ่งที่ท าอยู่เดิม (Perceptual Block)  ท าให้ขาดการ

สังเกตสิ่งอื่นรอบๆ ตัว แต่กลับให้ความส าคัญเฉพาะสิ่งเป้าหมายเดิม ช่องทางเดิม ท าให้เกิด
การตีกรอบมุมมอง ขังตัวเองอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยม คิดนอกกรอบไม่เป็น  

2)  ด้านอารมณ์ (Emotional Block) ซึ่งท าให้เกิดความกลัว ลังเล ไม่กล้า
ท า ไม่กล้าถาม และไม่กล้าสงสัย ซึ่งมักจะเกิดกับองค์การที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมแบบหลาย
ล าดับชั้นผสมกับระบบอาวุโส  
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3)  สภาพแวดล้อม (Environmental Block) ซึ่งมีผลมาจากการที่ปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมมีสิ่งจูงใจให้คนท างานหันเหออกจากการท างานมากขึ้น เช่น การแอบ หรือเข้า
เวปไซต์ที่ชอบส่วนตัว การขาดช่องทางในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ 
ท าให้คนท างานอาจให้ความส าคัญกับงานน้อยลง  

4)  ด้านวัฒนธรรม (Culture Block) ซึ่งจะเห็นได้ชัดในวัฒนธรรมไทยท่ี
ผู้น้อยจะนิยมท าตามผู้ใหญ่จะปลอดภัยที่สุด ท าให้ไม่เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาได้  

ส่วน พสุ เดชะรินทร์ (2547: 78) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมที่ส าคัญสองประการท่ี
ขวางกั้นไม่ให้องค์การมีความสามารถด้านนวัตกรรมกัน ได้แก่ 

1)  ภาวะของการหลงตนเอง (Complacency) ซึ่งพฤติกรรมการหลง 
ตัวเองนี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะท่ีการแข่งขันเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน พฤติกรรมการหลงตัวเองนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ  
ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จในอดีตที่มีและสั่งสมมานาน  การได้รับการยกย่องเชิดชูมาตลอด  ท าให้
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรในองค์การมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองอยู่บนหอคอยงาช้าง  และคิด
ว่าความส าเร็จที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนั้นจะอยู่ติดตัวตลอดไป เรื่อยๆ ท าให้ไม่พร้อมที่จะเปิดรับ
ต่อสิ่งใหม่ๆ และคิดว่าไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ  เกิดขึ้นด้วย  องค์การเหล่านี้มักจะ
ชอบมีค ากล่าวอ้างในลักษณะที่ว่า  “ท าไมจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วย  ในเมื่อสิ่งที่ท ามาในอดีตก็
ประสบความส าเร็จด้วยดี” ทัศนคติในลักษณะดังกล่าวอาจจะเหมาะสมในอดีต  แต่ในสภาวะท่ีทุก
อย่างเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว  

2)  การดูถูกคนอื่น หรือ เรียกว่าโรค NIH (NIH Syndrome) ซึ่งย่อมา 
จาก Not-Invented-Here Syndrome คือบุคคลหรือองค์การใดที่เป็นโรคนี้มักจะคิดว่า  สิ่งใดก็
ตามที่ถูกคิดค้นหรือพัฒนาหรือน ามาจากภายนอก องค์การ  หรือไม่ได้เป็นสิ่งที่ตนเองคิดและ
พัฒนาขึ้นมาเองใช้ไม่ได้ทั้งสิ้น  จริงๆ แล้วโรค NIH ก็ถือเป็นลักษณะของการหลงตัวเองอย่าง
หนึ่ง แต่นอกจากจะหลงตัวเองแล้วยังมองว่าคนอื่นกระจอกหมด  พวกนี้จะมองว่าสินค้า  บริการ 
แนวคิด หรือสิ่งที่ องค์การอื่นท าเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้  สิ่งที่ดีที่สุดจะต้องเกิดขึ้นจากตนเองหรือใน
องค์การตนเองเท่านั้น ถ้าองค์การใดหรือบุคคลใดที่มีโรคนี้เป็นโรคประจ าตัว  ก็จะมีลักษณะที่ปิด
หูปิดตา ไม่พร้อมที่จะรับรู้หรือเปิดรับต่อพัฒนาการต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์การ องค์การที่
เป็นโรค  NIH ก็จะส่งผลต่อความสามารถในด้านนวัตกรรมของตนเองอย่างมาก  เนื่องจาก
นวัตกรรมในปัจจุบันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายใน องค์การ เพียงอย่างเดียว  ในปัจจุบัน
นวัตกรรมใหม่ๆ  ที่บังเกิดผลมักจะมาจากภายนอก  แล้วองค์การเองจะต้องปรับสิ่งที่ได้รับจาก
ภายนอกเข้ามาใช้ในองค์การมากกว่า  

 จากแนวคิดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมนั้น ได้มี
นักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการด าเนินการไว้เป็นจ านวน
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มาก ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนของแนวคิดองค์การนวัตกรรมนั้น งานวิจัยฉบับน้ี จึง
ได้สรุปรวบรวมความคิดและองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมเอาไว้ 12 องค์ประกอบ คือ 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย  โครงสร้างองค์การ  วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการ
ท างาน ผู้น า  บุคลาก ร ทรัพยากร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  การให้รางวัลและการ
ยอมรับ การสื่อสาร การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร  การประเมินและการล าเลียงความคิด  
และเครือข่าย  นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
องค์การท่ีสนใจพัฒนาองค์การ ไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษา
องค์การท่ีเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์การนวัตกรรมด้วย 
 
2.3  กรณีศึกษาองค์การนวัตกรรม 

  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้รวบรวมกรณีศึกษาองค์การต่างประเทศที่จัดได้ว่าเป็นองค์การ

นวัตกรรมและได้รับการยอมรับระดับโลกว่ามีผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการที่เป็นนวัตกรรม 
ซึ่งสามารถน าแนวทางการพัฒนาองค์การขององค์การเหล่าน้ีไปเป็นกรณีศึกษาหรือต้นแบบใน 
การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การนวัตกรรมได้ คือ Whirlpool, Minnesota Mining and 
Manufacturing Company (3M) และ Hewlett-Packard (HP) 

 
 2.3.1  กรณีศึกษา Whirlpool 

ในช่วงปี 1950-1990 อันดับแรกที่ทุกคนจะ นึกถึงเม่ือกล่าวชื่อบริษัท Whirlpool คือ 
เครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ เดิมของ Whirlpool แต่ในปัจจุบัน Whirlpool 
มุ่งผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีผลิตภาพที่มุ่งสู่ความเป็นหน่ึงในอุตสาหกร รม  โดยการ
เปลี่ยนแปลงของ Whirlpool นั้น เกิดขึ้นในปี  ค.ศ. 1990 ที่ Whirlpool ต้องการที่จะสร้างความ
แตกต่างจากรูปแบบสินค้าเดิมๆ ในอุตสาหกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่มุ่งไปสู่การมี
นวัตกรรมที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง (CEO) และคณะกรรมการบริหาร
ระดับสูง 9 อันดับแรกขององค์การ มีความเชื่อตรงกันว่าแนวทางท่ีดีที่สุ ดที่ท าให้องค์การเติบโต 
คือ การมีกลยุทธ์ในระยะยาวที่มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อ ตราสินค้า (Brand) ของ
องค์การ เพื่อท าให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อและจ่ายเงินให้กับ ตราสินค้า ขององค์การ ด้วยการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งสิ่งนี้จะไม่ใช่เพียงแค่ความต้อ งการธรรมดา แต่จะเป็นการ
มอบความแตกต่างที่โดดเด่นและสิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้า (Snyder and Duarte, 2003: 1-3) 

ในแนวความคิดของ Whirlpool นั้น นวัตกรรม คือ การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่าง และเป็นแนวทางการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและหุ้นส่วน  รวมท้ังยัง
เป็นการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย  นวัตกรรมของ Whirlpool เป็นการสร้างความ
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ชัดเจนในการเชื่อมโยงความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อพันธกิจขององค์การ การผลักดันให้เกิด
การพัฒนาระดับการคิด และขอบเขตของงานท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นดี (High-End) ไปสู่ที่ที่ลูกค้า
สามารถเข้าถึงได้  ซึ่ง ผลักดันด้วยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่ตั้งเอาไว้ (Snyder and Duarte, 2003: 6) 

จากการที่ Whirlpool ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์การให้มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ในตราสินค้า (Brand) ขององค์การ  ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์นั้น ในปี ค .ศ. 2006 บริษัท Whirlpool ได้ถูกจัด
ให้เป็นหนึ่งใน 100 สุดยอดองค์การนวัตกรรมของโลก (The World’s 100 Most Innovative 
Companies) ที่จัดโดยนิตยสาร Business Week และ Boston Consulting Group  ต่อมาในปี 
ค.ศ. 2008  ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสุดยอดองค์การนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมใน
ประเทศบราซิลที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Amanha  และบริษัทที่ปรึกษา  Edusys และในปีเดียวกัน 
นิตยสาร  Consumidor Moderno ของประเทศบราซิลได้จัดให้ Whirlpool เป็นหน่ึงในองค์การท่ี
มีตราสินค้าท่ีเป็นนวัตกรรมมากที่สุด (Whirlpool Corporation, 2009) 

Whirlpool มีแนวทางในการสร้างองค์การนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 
2.3.1.1  การพัฒนาไปสู่องค์การนวัตกรรม 

 Whirlpool ให้ความส าคัญกับการมุ่งพัฒนานวัตกรรมให้เป็นขีดความสามารถหลัก 
(Core Competency) ขององค์การ เพราะนวัตกรรมจะช่วยสนั บสนุนความได้เปรียบใน ทางการ
แข่งขัน ด้วยการก าหนด สร้าง และ มีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ขององค์การท่ีเป็น
ศักยภาพและเป็นเอกลักษณ์ในการแข่งขันซ่ึงท าให้องค์การอื่นไม่สามารถ เลียนแบบได้   
นวัตกรรมเป็น กลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบของทรัพยากรทั้งหมดขององค์การ และยัง
สร้างโอกาสทางการตลาดให้องค์การมีความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจ ในอนาคตอีกด้วย
(Snyder and Duarte, 2003: 6) 

 การพัฒนาองค์การไปสู่นวัตกรรมของ Whirlpool มีขั้นตอน และวิธีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี ้(Snyder and Duarte, 2003: 10-18) 

1)  การมองหาตัวแบบ (Model) และผู้ร่วมงาน (Partner) ในการพัฒนา 
องค์การ  ขั้นตอนแรก Whirlpool การวางแผนโดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารหรือ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องว่าองค์การอื่นๆ มีแนวทางการพัฒนาองค์ก ารไปสู่องค์การนวัตกรรม
อย่างไร  และพยายามมองหาองค์การที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ทางด้าน
นวัตกรรมขององค์การและมองหาผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา นั่นก็คือ ที่ปรึกษา (Consultant)  

2)  ทรัพยากรบุคคล (People Resource) 
 สิ่งที่เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญและ Whirlpool ต้องการมากที่สุด

ในการสร้างนวัตกรรม คือ นักปฏิบัติ (Embedment Practitioners) นั่นคือ ผู้จัดการท่ัวไปหรือ
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ระดับผู้น าขององค์การ  เนื่องจาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการวางแผนและท างานในการสร้าง
นวัตกรรมร่วมกับบริษัท ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงและผู้น าคนส าคัญคนอื่นๆ  

  Whirlpool เป็นองค์การหนึ่งที่มีหน่วยธุรกิจในหลายภูมิภาคทั่วโลก 
(Global Company) เช่น อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย ซึ่งในแต่ละ ที่จะมีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบความส าเร็จของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ผู้บริหารท่ีเป็นผู้น าในภูมิภาค
ใหญ่ 3 ภูมิภาค  ยกเว้นภูมิภาคเอเชียจะถูกเลือกขึ้นมาท าหน้าที่ผู้น าการสร้างนวัตกรรม โดย
ด ารงต าแหน่ง Vice Presidents or General Manager ของการสร้างนวัตกรรมในภูมิภาค 
(Regional Innovation) ความรับผิดชอบในการสร้างนวัตกรรมของ Global Reader คือ การ
ร่วมมือกับที่ปรึกษา และท าหน้าที่ในการเลือกบุคคลจ านวน 75 คนจากทั่วโลก เข้าร่วมเป็น I-
Team เพื่อเข้ามาเรียนรู้วิธีการทางด้านนวัตกรรมและเพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน   
  I-Team จะเป็นคนกลุ่มแรกของ Whirlpool ที่ได้รับการปลูกฝัง
พันธุกรรมของนวัตกรรม ซึ่งการสร้าง I-Team เป็นแผนระยะยาวเวลา 9 เดือน เพื่อให้สมาชิกได้
เก็บสะสมความรู้ ทักษะด้านนวัตกรรม โดยสมาชิกของจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้  

(1)  หนึ่งในสามของสมาชิก I-Team จะกลับไปท างานในต าแหน่ง
เดิมเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้แพร่กระจายนวัตกรรมในองค์การ ซึ่งเรียกว่า “ไวรัส” (Virus) 

(2)  หนึ่งในสามของสมาชิก I-Team จะได้รับการมอบหมายงานให้
สร้างและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้น 

(3)  หนึ่งในสามของสมาชิก I-Team กลุ่มนี้มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ด้านนวัตกรรม (I-Consultants) ซึ่งเป็นการท างานแบบเต็มเวลา (Full Time) โดยพนักงานใน
กลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอน  

 การเลือกสมาชิก  I-Team ทั้งหมด 75 คนนี้ เน้นท่ีความหลากหลาย  
โดยสมาชิกทีมงานมีคุณลักษณะ คือ มีความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ  มีประสบการณ์ท างานที่
หลากหลายท้ังผู้ที่มีประสบการณ์ท างานกับ Whirlpool และองค์การอื่น  มาจากทุกระดับของ
องค์การตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง  มีความหลากหลายด้านหน้าที่การปฏิบัติงาน  มีความ
หลากหลายด้านภูมิหลัง มีความหลากหลายด้านประสบการณ์ใน แต่ละภูมิภาค  มีความ
หลากหลายด้านวิธีการคิดทั้งการคิดแบบเอกนัย  (Convergent Thinker) และการคิดแบบอเนก
นัย (Diverdent Thinker) กล้าที่จะคิดนอกกรอบ มีความสามารถในการท างานในสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้เป็นทีม  เป็นผู้เข้าร่วมในการพัฒนาประสบการณ์ขององค์การ (Development 
Exprerience) เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินจากระบบคนเก่งขององค์การ (Talent Pool System) 
(Snyder and Duarte, 2003: 14) 
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3)  การเข้าร่วมของผู้บริหาร (Leadership Enrollment)  
 Whirlpool  ได้สร้าง I-Boards หรือ Innovation Broards ที่เป็นการ

รวมตัวของผู้น าอาวุสโส (Senior Leader) ในระดับธุรกิจภูมิภาค  ซึ่งได้ตั้งขึ้นมา 3 กลุ่มเป็น
ตัวแทนของ Whirlpool ในแต่ละภูมิภาค คือ อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกาและยุโรป  I-Boards นี้
เป็นกลไกที่ส าคัญของความส าเร็จส าหรับการมีส่วนร่วมของผู้น าและเป็นแนวทางความพยายาม
ในการสร้างนวัตกรรม จะท าให้ ผู้น าเห็นความส าคัญและเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันให้เกิด
นวัตกรรมและมีส่วนร่วมกับนวัตกรซ่ึงมีบทบาทในการร่วมสร้าง การจัดการทุกอย่าง  และการ
ควบคุมดูแลโครงการนวัตกรรมในระดับบุคคล I-Boards จะเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ในการ
จัดการเรื่องทางการเงิน และการก าหนดเป้าหมาย จั ดสรรทรัพยากร และตรวจกระบวนการและ
ความคิดใหม่ส าหรับนวัตกรรม  

2.3.1.2  โครงสร้างองค์การของ Whirlpool ส าหรับการสร้างนวัตกรรม  
ในการสร้างนวัตกรรม Whirlpool ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การใหม่ เพื่อเป็น

การสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์การพัฒนาไปสู่องค์การนวัตกรรม  การเริ่มงานในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ Whirlpool นั้น ท าโดยการก่อตั้งโครงสร้างองค์การท่ีเป็นหลักที่ท าให้
เกิดนวัตกรรมในองค์การ ภาพ ที่ 2.7 จะแสดงการก่อตั้ง โครงสร้างองค์การใหม่เพื่อให้เหมาะสม
ส าหรับการปลูกฝังนวัตกรรมในองค์การ และรายช่ือต าแหน่งที่มีความส าคัญในการท าให้เกิด
นวัตกรรม (Snyder and Duarte, 2003: 18) 
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ภาพที่ 2.7  Organization Chart for Innovation-Related Roles 
แหล่งที่มา: Snyder and Duarte, 2003: 20 
 
 

2.3.1.3  องค์ประกอบของกงล้อแห่งการปลูกฝังนวัตกรรมของ Whirlpool  
 Whirlpool ต้องการสร้างให้เป็นองค์การนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นให้นวัตกรรมนั้น
เป็นความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency)  ขีดความสามารถหลักนี้เป็นส่วนหน่ึง
ของ DNA ขององค์การ จะเกิดขึ้นเม่ือขีดความสามารถนั้นได้ถูกปลูกฝังในทักษะของพนักงาน
ทุกคนในทุกๆ ระบบ ทั้งในมุมมองของลูกค้าขององค์การ และในหัวใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
องค์การ  ในการปลูกฝังนวัตกรรมในองค์การของ Whirlpool ได้มีการสร้างตัวแบบที่เรียกว่า    
“กงล้อแห่งการปลูกฝังนวัตกรรม” (Embedment Wheel)  กงล้อนี้จะท าให้พนักงานทุกคนใน
องค์การเข้าใจองค์ประกอบและการบูรณาการแนวทางการปลูกฝังนวัตกรรม  และให้ทราบ ถึง
วิธีการด าเนินงานและการสร้างพลังงาน (Energy) และความมุ่งม่ัน (Commitment) ที่ต้องการจะ
บรรลุเป้าหมาย (Snyder and Duarte, 2003: 25-26) 
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ภาพที่ 2.8 The Embedment Wheel 
แหล่งที่มา: Snyder and Duarte, 2003: 26 
 
 

องค์ประกอบของกงล้อแห่งการปลูกฝังนวัตกรรมแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 ชั้น  
ดังนี้ (Snyder and Duarte, 2003: 26-187) 

ชั้นที่ 1 ชั้นนอกสุด ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมาย (Vision and Goals) 
ความปรารถนา ความฝัน และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปลูกฝังนวัตกรรมในองค์การ   

ชั้นที่ 2 ชั้นกลาง ประกอบด้วยโครงสร้างสนับสนุน (Infrastructure) ที่สนับสนุน
การปลูกฝังนวัตกรรม โดยโครงสร้างสนับสนุนจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ คือ การ
พัฒนาและความรับผิดชอบของผู้น า (Leader Accountability and Development) วัฒนธรรม
ค่านิยม (Culture and Value) ทรัพยากร (Resource) การจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ 
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(Knowledge Management and Learning Systems) การจัดการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ (Change Management and Strategic Communication) การให้การยอมรับและให้
รางวัล  (Reward and Recognition) ความสอดคล้องของระบบ (System Alignment) และระบบ
การวัดและรายงานผล (Measurement and Reporting Systems) 

ชั้นที่ 3 ชั้นใน ชั้นนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถรวม ทั้งกระบวนการและ
เครื่องมือเพื่อใช้ในการสร้างหรือปลูกฝังนวัตกรรม 
 โดยแต่ละองค์ประกอบภายในวงล้อแห่ งการปลูกฝังนวัตกรรมมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1)  วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย (Vision and Goals) 
 กุญแจที่มีความส าคัญในการปลูกฝังนวัตกรรมของ Whirlpool คือ 

การก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน และมีข้อความที่แสดงถึงความต้องการและความคาดหวังที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ซึ่งการก าหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเป็นหน้าที่
รับผิดชอบของผู้น าของ Whirlpool การก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายเป็นขั้นตอนแรกในการ
วางแผนการปลูกฝังนวัตกรรม (Embedment Plan) 

(1)  วิสัยทัศน์ (Vision) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง (CEO) ได้ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมไว้ว่า “Innovation from Everyone and Everywhere”  แปลว่า 
“นวัตกรรมมาจากทุกๆ คน และจากทุกๆ ที่ ” ซึ่งข้อความนี้ตั้งขึ้นเพื่อสื่อสารปรัชญาในการสร้าง
นวัตกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์การ และเป็นการส่งข้อความไปถึงพนักงานจ านวนกว่า 
60,000 คนทั่วโลก ซึ่ง Everyone หมายถึง ทุกคนในองค์การสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ ซึ่งคือพนักงานทุกระดับ  หน้าที่ และต าแหน่งงาน โดยจะได้รับเครื่องมือและก าร
สนับสนุนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นความสามารถในการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจเพื่อตอบสนองลูกค้า  
ส่วน Everywhere หมายถึง บริษัท Whirlpool ที่ตั้งอยู่ใน 4 ภูมิภาคและประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ทุกส านักงานทั่วโลกจะมีวิสัยทัศน์ในการปลูกฝังนวัตกรรมร่วมกันและมีการติดต่อเชื่อมโยงกัน  

(2)  เป้าหมาย (Goals) เป้าหมายเป็นล าดับที่สอง เมื่อวิสัยทัศน์ถูก 
สร้างขึ้น ผู้น าต้องก าหนดเป้าหมายท่ีจะผลักดันพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายเป็น
แนวทางท่ีจะท าให้วิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมเป็นจริงตามที่มุ่งเน้นและมีการปฏิบัติจริง  การสร้าง
เป้าหมายท่ีถูกต้องนั้นมีความส าคัญอย่างมากกับกระบวนการปลูกฝังนวั ตกรรม ซึ่งแบ่ง
เป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ  

(2.1)  เป้าหมายท่ีเป็นผลลัพธ์ (Results Goals) แสดงถึง 
ผลลัพธ์สุดท้ายหรือผลลัพธ์ทางธุรกิจ จากความพยายามในการปลูกฝังและสร้างนวัตกรรม ซึ่ง
จะสร้างผลประโยชน์ให้กับพนักงานทุกคนและองค์การ เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
เป้าหมายท่ีเป็นผลลัพธ์นี้สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องมือ หรือวิธีการ และผลลัพธ์สุดท้าย  (Means 
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and ends) ตัวอย่างเป้าหมายท่ีเป็นผลลัพธ์  เช่น จ านวนผลก าไรสุทธิ  (Revenue) ที่เกิดจาก
นวัตกรรม จ านวนโครงการในเส้นทางการล าเลียงนวัตกรรม  (Innovation Pipeline) จ านวน
ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ จ านวนบุคลากรในกระบวนการ  จ านวนลูกค้าใหม่ซ่ึงเป็นผล
จากนวัตกรรม จ านวนวิธีการใหม่ในการท างาน 

(2.2)  เป้าหมายในการปลูกฝัง (Embedment Goals) เป็น 
เป้าหมายของการเรียนรู้ (Learning Goals) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เป้าหมายกระบวนการ ” 
(Process Goals)  หรือ เป้าหมายในการเดินทาง (Journey Goals) เป้าหมายในการปลูกฝังจะ
มุ่งเน้นการก าหนดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน องค์ประกอบต่างๆ ในกงล้อแห่งก าร
ปลูกฝังนวัตกรรม  เป้าหมายน้ีท าให้ทราบว่าจะต้องท าอย่างไรจึงจะท าให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ เช่น 
จ านวนงบประมาณและเงินท่ีใช้ในโครงการนวัตกรรม  จ านวนความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญ
ในระดับต่างๆ จ านวนโครงการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมนวัตกรรม 

(2.3)  เป้าหมายขีดความสามารถส่วนบุคคล (Individual 
Capability Goals) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล 
และจะแสดงให้เห็นเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตได้  เช่น  จ านวนหรือบุคคลในการ
ท างานในกลุ่ม บุคลากรสามารถอธิบายได้ว่านวัตกร รมเปลี่ยนแปลงการท างานของพวกเขา
อย่างไร  จ านวนค าอธิบายท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  แนวทางท่ีบุคลากรใช้นวัตกรรมในการ
ท างานในแต่ละวัน  มีการระบุและก าจัดอุปสรรคในการสร้างนวัตกรรมในกลุ่มฐานของเขา  เขียน
ข้อความเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางด้านนวัตกรรมของบุคลากร จ านวนของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดเป้าหมายด้านนวัตกรรมในการประเมินระดับบุคคล เป็นต้น 

2)  การพัฒนาและความรับผิดชอบของผู้น า (Leader Accountability 
and Development)  
  ผู้น าที่ Whirlpool ในทุกระดับจะมีพันธสัญญาที่จะทุ่มเทและเริ่มเห็น
ความส าคัญของการปลูกฝังนวัตกรรมในองค์การ และผู้น าเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม  
(Leader of innovation)  ดังนั้นหน้าที่รับผิดชอบ  (Accountability) ใหม่ของผู้น าที่ Whirlpool ก็
คือ การสร้างองค์การส าหรับปลูกฝังนวัตกรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมและระบบที่ท าให้ทุกคน
สามารถที่จะท าหรือมีพันธสัญญากับการสร้างนวัตกรรม ที่ Whirlpool ทีมงานผู้น าระดับสูงมี
ความรับผิดชอบในการปลูกฝังนวัตกรรมและต้องด ารงต าแหน่งเป็น   Chief Architects for 
Innovation Embedment ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง (CEO)  และทีมงานผู้บริหารจะ
มีความรับผิดชอบในการปลูกฝังเป็น 2 เท่า  ส่วน Executive Committee จะมีหน้าที่รับผิดชอบ
ที่ท าให้แน่ใจว่ากงล้อแห่งการปลูกฝังนวัตกรรมถึงน าไปปฏิบัติจริงในองค์การและน ามาปลูกฝัง
ในส่วนธุรกิจในภูมิภาคและหน้าที่ซ่ึงเป็น 2 ความรับผิดชอบที่ต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน  
(Enterprise Accountability vs Functional or Regional Accountability) 
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(1)  พฤติกรรมของผู้น า ที ่Whirlpool ได้ก าหนดพฤติกรรมที่ผู้น า 
ควรท า 5 ประการ  เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการปลูกฝัง
นวัตกรรมภายในองค์การ มีดังต่อไปนี้  

(1.1)  การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ (Co-Creation) ผู้น าต้อง 
เป็นผู้ร่วมสร้างกระบวนการนวัตกรรม  โดยหน้าที่รับผิดชอบสิ่งแรกของผู้น า คือ การเรียนรู้
เกี่ยวกับการ โต้แย้งและการอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรม ผู้น าจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นวัตกรรม จึงตั้งสภานวัตกรรม (I-Board, Innovation Councils) ขึ้นมา เพื่อท างานเกี่ยวกับ
กระบวนการนวัตกรรม  ผู้น าจะต้องมีพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเริ่มจาก
การพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และความคลุมเครือของนวัตกรรม รวมท้ังการกระตุ้นให้
พนักงานสามารถต่อสู้กับปัญหาและความซับซ้อนของปัญหา ซึ่งจะท าให้เกิดนวัตกรรมที่มาจาก
ทุกๆ คน ทุกๆ ที่เกิดขึ้น  ผู้บริหารในระดับต่ า (Lower Levels of Management) มีหน้าที่ในการ
ค้นหา แนวทางในการปรับปรุงเครื่องมือด้านนวัตกรรมส าหรับใช้ในการท างาน  ส่วนผู้บริหาร
ระดับกลาง (Middle Level of Management) การใช้และปรับปรุงเครื่องมือด้านนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการช่วยให้พนักงานเห็นภาพในแนวทางใหม่ 

(1.2)  การให้เวลาและพื้นท่ีส าหรับการมีส่วนร่วมกับนวัตกรรม 
(Time and Space for Involvement)  ผู้น าจะต้องให้เวลาและพื้นท่ีแก่พนักงานในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผู้น ามีหน้าที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือให้นวัตกรให้มีเวลาในการท างานเพื่อการ
สร้างส รรค์ความคิดของเขา ผู้น าจะต้องจัดสรรเวลาให้กับพนักงาน และอนุญาตให้พนักงาน
หมุนเวียนการท างานภายในทีมงานต่างๆ 

(1.3)  การคิดนอกกรอบ  (Out – of – The – Box Thinking) 
การปลูกฝังนวัตกรรมและกระตุ้นให้เกิดการคิดนอกกรอบนั้น  ผู้น าจะต้องค้นหาความคิดใหม่ๆ 
และส่งเสริมให้พนักงานสร้างความคิดใหม่ๆ ซึ่งผู้น าจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเกิด
นวัตกรรม 

(1.4)  รักษาสมดุลระหว่างการท างานในแต่ละวันกับการ 
ปลูกฝังนวัตกรรม  (Balance Day-to-Day Pressures with Innovation Embedment)  ผู้น า
จะต้องสร้างสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจด้วยมุมมองระยะสั้นกับระยะยาวผู้น าจะต้องพิจารณา
ทางเลือกในการปลูกฝัง ซึ่งผู้น าจะต้องป้องกันนวัตกรรมจากความกดดันในการท างานประจ าวัน 

(1.5)  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรม  
(An Innovation-Rich Environment) เพื่อส่งเสริมให้นวัตกรได้ลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรม และไม่
กลัวการลงโทษหรือการเยาะเย้ย ผู้น าจะต้องเชิญชวนให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม และไม่ยึดติด
กับระบบราชการ หรือล าดับขั้น สร้างให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เปิดกว้าง (Open) ที่ยินดีรับความคิด
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ของทุกคนจากทุกๆ ที่ สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรมจะต้องส่งเสริมให้บุคคลสร้างแรงจูงใจด้วย
ตัวเอง และมีอิสระในการท างาน ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ  

(2)  การพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมในผู้น า Whirlpool ได้แบ่งการ
พัฒนาภาวะผู้น าด้านนวัตกรรมเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

(2.1)  การศึกษาและฝึกอบรม การเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม 
จะต้องท าให้เกิ ดความสนุกสนาน น่าตื่นเต้น โปรแกรมจึงออกแบบให้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน
และมีการจ าลองวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อให้ผู้น าได้ลองปฏิบัติ เช่น การเปิดรับ
ความคิดใหม่ การเรียนรู้จากบุคคลอื่น และมีความอิสระในการทดลอง ความเสี่ยงและการท า
ผิดพลาด ซึ่งจะมีวิธีการให้การศึกษาและการฝึกอบรมวิธีกา รปลูกฝังในลักษณะของการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshops) โดยมุ่งเน้นหัวข้อต่างๆ เป็นวาระส าคัญ เช่น  ความท้าทายทาง
ธุรกิจและกลยุทธ์อยู่เบื้องหลังความพยายาม การมีส่วนร่วมในการวางแผน  ท าอย่างไรผู้น าจึงจะ
มีแนวคิดและพฤติกรรมที่แสดงบทบาทที่ส าคัญในการสร้างนวัตกรรม  ความพยายามท าในสิ่งที่
ท้าทาย เช่น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเวลา และความต้องการใน
ระยะสั้น การจัดสรรทรัพยากรและการวัด  ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ  และให้เวลากับ
ผู้น าทั้งหมดในการวางแผน หรือการสร้างขั้นตอนการปลูกฝังนวัตกรรม 

(2.2)  กิจกรรมในการท างาน ใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshops) ด้านภาวะผู้น าในเวลาปกติ โดยเริ่มจากการน า นวัตกรรมมาเป็นวาระ  (Agenda) 
ขององค์การ  ในปีแรกจะมุ่งเน้นในการสอนผู้น าเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดด้านนวัตกรรม ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนโอกาสให้ผู้น าได้เริ่มเรีย นรู้เครื่องมือนวัตกรรมและมีส่วนร่วม โดยให้สมาชิก 
75 คนจาก I-team ได้มีโอกาสเป็นครูผู้สอนในกิจกรรมนี ้

      ในปีท่ี 2 จะมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังในการประชุมซึ่งเป็นการ
ท างานร่วมกันในระดับภูมิภาค ซึ่งผู้น าจะมีหน้าที่ในการออกแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี
เป้าหมายท่ีหลากหลายตามองค์ประกอบของกระบวนการปลูกฝังนวัตกรรม บ่อยครั้งจะมุ่งเน้น
หน้าที่รับผิดชอบของผู้เข้าร่วมในกระบวนการ ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของการประชุม (Meeting) 
ซึ่งจะเป็นการออ กแบบและช่วยเอื้ออ านวยการอภิปราย  โต้แย้ง และการวางแผนเกี่ยวกับการ
ปลูกฝังนวัตกรรม   มีการเชิญให้ผู้น าองค์ การต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จในการ สร้างนวัตกรรม
มาพูดและแบ่งปันประสบการณ์ในการด าเนินงาน   การฝึกอบรมภาวะผู้น า ส าหรับผู้น าระดับ
อาวุโส และผู้น าระดับกลาง Whirlpool ให้การฝึกอบรมภาวะผู้น าโดยการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ 
วาระการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นถึงความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับกลยุทธ์ เนื่องจากผู้น ามีบทบาทใน
การน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และมีการฝึกอบรมแบบการเรียนรู้โดยการกระท า (Action learning) 
ที่ผู้น าได้ปฏิบัติในโครงการเชิงกลยุทธ์ ร่วมกัน  ในการฝึกอบรมด้านนวัตกรรม จะมุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดเป้าหมายของกลยุทธ์ลงสู่ระดับล่าง และการมุ่งเน้นกิจกรรมการปลูกฝังนวัตกรรมตาม
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ตัวแบบของกงล้อนวัตกรรม โดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้น า มีการให้เวลาส าหรับเรียนรู้บทเรียนและ
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน 

(2.3)  การพัฒนาการให้ข้อมูลย้อนกลับ การใช้วิธีการประเมิน 
แบบ 360 เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาวะผู้น าที่ถูกน ามาใช้ตั้งแต่ปี 1990  Whirlpool ได้
ปรับปรุงกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้น าที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับบทบาทผู้น า ในการ
ปลูกฝังนวัตกรรม และการริเริ่มทางกลยุทธ์อื่นๆ 

3)  วัฒนธรรมและค่านิยม (Culture and Value)  
             เนื่องจาก Whirlpool ต้องประสบกับปัญหาหลายอย่างท าให้ผู้บริหาร

เริ่มให้ความส าคัญกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ในปี 1995  Davd R. Whitwam ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง (CEO) จึงได้ตั้งเป้าหมายค่านิยมใหม่ขึ้น นั่นคือ วัฒนธรรมผลการ
ปฏิบัติงานระดับสูง  (High Performance Culture) หรือเรียกสั้นๆ ว่า HPC  Whirlpool จึงมี
โครงการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การให้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังนวัตกรรม
ขององค์การ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างที่ปรึกษาภายใน ที่ปรึกษาภาย นอกและ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก การเริ่มต้นในการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมโดยการเร่ิมการ
ออกแบบเครื่องมือสอดแทรกกับการตรวจสอบจุดมุ่งหมายของนวัตกรรมที่ต้องการที่จะพัฒนา 
  ในการปลูกฝังวัฒนธรรมนั้นจะต้องมีความสอดคล้องเป็นไปในทาง
เดียวกับองค์ประกอบต่างๆ ในกงล้อแห่งการป ลูกฝังนวัตกรรม และสนับสนุนความส าเร็จของ
องค์การ ดังนี้  

(1)  วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมที่เหมาะสมจะต้องมีข้อความที่สอดคล้อง 
กับข้อความในวิสัยทัศน์  จากวิสัยทัศน์ “Innovation from Everyone and Everywhere” ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม  ดังนั้นวัฒนธรรม ก็ควรจะมี
การกระจายอ านาจและการลดระดับความเป็นล าดับชั้นข้อความของวิสัยทัศน์มีความเด่นชัดท่ี
แสดงให้เห็นว่าต้องการวัฒนธรรมในการสนับสนุน 

(2)  ระบบผู้น า ต้องส่งเสริมให้ผู้น าใช้ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อการสร้าง 
นวัตกรรม เมื่อเราเริ่มปลูกฝังนวัตกรรม สิ่ งที่ท าควบคู่ไปกับการด าเนินการ คือการประเมินและ
การพัฒนาภาวะผู้น า เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงภาวะ
ผู้น าจะผลักดันการปลูกฝังนวัตกรรม หน้าที่รับผิดชอบและการพัฒนานวัตกรรม ผู้น าจะเป็นผู้ที่
สร้างสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมซึ่งถือเป็นบท บาทส าคัญ คือ ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมนวัตกรรม ซึ่งถือ
เป็นบทบาทที่ส าคัญคือ ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนส่งเสริมและใช้ค่านิยมผลักดันการปลูกฝัง 
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(3)  ทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรจะต้องท าให้ทรัพยากรกระจาย 
ไปสู่ระดับล่างด้วยทรัพยากรจะต้องได้รับการสนับสนุนของเงินทุนในการสร้างสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรม เงินทุนจะต้องได้รับการจัดสรรจากบนลงล่าง การก่อตั้งงบประมาณและจัดสรรและ
กระจายลงมาสู่นวัตกรส่วนทรัพยากรบุคคล จะต้องคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน 

(4)  การจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้  องค์การจะต้องสร้าง 
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) และมีการแบ่งปัน กระจายความรู้ในองค์การ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง  (CEO) จะต้องเป็นคนท่ีเริ่มต้น คนแรกในเรื่องนี้ เนื่องจากเขา
เป็นคนที่ไม่มีทักษะด้านนวัตกรรม ดังนั้นจะ ต้องเรียนรู้ดังเช่นทุกคน ซึ่งเป็นตัวแบบของรูปแบบ
การเรียนรู้ขององค์การ Whirlpool จะต้องเริ่มต้นการเรียนรู้ตั้งแต่  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ระดับสูง (CEO)  โดยมุ่งเน้นความส าคัญในการจัดการความรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งปัน 

(5)  การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารกลยุทธ์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อความเข้าใจในกระบวนการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
เป็นขีดความสามารถห ลักในการปลูกฝังนวัตกรรม และ เป็นพื้นฐานในการสื่อสารกลยุทธ์  
(Strategic Communication) Whirlpool มีการกระบวนการในการจัดการเปลี่ยนแปล งและมี
ค่านิยมที่ช่วยในการสนับสนุนการคิดที่หลากลาย การเคารพในการความคิด และการให้การ
ยอมรับ มีค่านิยมที่มุ่งเน้นความหลากหลายทางความคิด และการสร้างค่านิยมที่สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลง   กลยุทธ์การสื่อสารจะเป็น การน าเสนอว่าจึงจะท าให้วัฒนธรรม สามารถสนับสนุน
นวัตกรรม โดยการก่อตั้ง “Innovation Day” หรือการเชิญให้พนักงานเข้าร่วมใน I-Team และ
กิจกรรมทางด้านนวัตกรรมต่างๆ 

(6)  การให้รางวัลและการยอมรับ รูปแบบของการให้รางวัลและการ  
ยอมรับ ต้องเหมาะสมกับกิจกรรมการปลูกฝังนวัตกรรม และสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและ
ค่านิยมขององค์การ เช่น องค์การมีลักษณะมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม    คุณลักษณะวัฒนธรรมที่
สร้างคนดีได้สร้างสิ่งแวดล้อมถือเป็นแนวทางไปสู่ความส าเร็จด้านนวัตกรรมการยอมรับจะ
ปรากฏในหน่วยงานมากกว่าในระดับบุคคล แต่รางวัลแล้วมันเป็นเรื่อง ง่ายที่จะมุ่งเน้นตัวบุคคล 
Whirlpool จะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่น่าประทับใจสิ่งแวดล้อมที่น่าประทับใจ 

(7)  ระบบการวัดและการรายงานผล และความสอดคล้องของระบบ 
ต่างๆ ระบบเหล่านี้จะต้องมีความยืดหยุ่นท่ีพอเพียง วัฒนธรรมจะต้องมีความยืดหยุ่นและมี
ความรวดเร็วเพื่อที่จะให้ระบบต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้   ระบบการวัดและการรายงานผล
ของ Whirlpool ได้สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการท างานด้วยด้วยความรวดเร็ว และวัฒนธรรมที่
ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและพยายามที่จะเปลี่ยนจากระบบการท างานที่ไม่เป็นรูปธรรม ให้เป็น
สิ่งที่สามารถสังเกตได้ (Explicit) โดยให้ผู้น าระดับอาวุโสเป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
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4)  ทรัพยากร (Resource)  
  ทรัพยากรเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของการปลูกฝัง

นวัตกรรมทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการปลูกฝังนวัตกรรมมากที่สุดคือ  เงินทุน (Fund) และ
บุคลากร เนื่องจากเงินทุนเป็นปัจจัยท่ีสร้างความ ส าเร็จและส่งผลต่อความล้มเหลวในการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การ ที่ Whirlpool มีแนวทางการด าเนินงานเงินทุนดังนี้ 

(1)  การตั้งเป้าหมาย เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนนวัตกรรม 
ดังนี้ 

(1.1)  เป้าหมายเม็ดเงินสามารถเคลื่อนลงไปสนับสนุนความคิด
ของพนักงาน นวัตกรทุกคนสามารถเข้าถึงเงินสนับสนุน ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วเงินทุนจะเคลื่อนท่ี
จากระดับบนสู่ระดับล่าง คือลงสู่พนักงานหรือนวัตกร 

(1.2)  เป้าหมายของเม็ดเงินลงทุนเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ขององค์การ ซึ่งพร้อมท่ีจะเสียเงินจ านวนมากเพื่อนวัตกรรม 

(1.3)  เป้าหมายต้องลดหรือท าลายอุปสรรคแนวปฏิบัติเก่าๆ  
(Tradition) ในการให้การสนับสนุนจัดสรรทรัพยากร เช่น  หัวหน้าต้องมีหน้าที่ในการสนับสนุน
หรืออนุมัติเงิน มีเกณฑ์การประเมินความคิด กระบวนการสมัครเพื่อขอรับเงินสนับสนุน 

(2)  การควบคุมและการแจกจ่ายเงิน  ผู้น าจะต้องเป็นผู้แจกจ่าย และ
ต้องมีกฎเกณฑ์และแนวทางที่ชัดเจนในการจัดสรรเงินงบประมาณ  มีด าเนินการอย่างมี
หลักเกณฑ์อยู่ในกรอบของกฎและแนวทางที่ชัดเจนว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมา อย่างไร และ
ใครจะมีหน้าที่ในการตัดสินในการจัดสรรเงินทุนส าหรับนวัตกรรม ซึ่งมีกฎอยู่ 6 ข้อ 

(2.1)  ผู้จัดสรรจะมีแนวทางและความรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินทุน 
ซึ่งผู้จัดสรรทุกคนจะมีหน้าที่ในการจัดสรรเงินทุน  

(2.2)  ผู้จัดสรรต้องไม่มีความรู้สึกว่าเงินทุนนั้นเป็นของตนเอง 
แต่เงินทุนมีไว้ส าหรับความพยายามในการปลูกฝังนวัตกรรม ไม่ลืมวัตถุประสงค์เงินลงทุน 

(2.3)  มีเพดานของจ านวนการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับ
ความคิดของบุคลากรและจ านวนเงินอย่างน้อยที่พอรับได้ ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นช่วง  

(2.4)  เงินจะต้องถูกใช้ส าหรับการทดลองจริงในทางการตลาด
กับลูกค้าจริง 

(2.5)  นวัตกรจะต้องมีแผนธุรกิจที่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรม ซึ่งมันจะเป็นความคิดใหม่ทางธุรกิจ 

(2.6)  ในการสนับสนุนการวิจัย  ควรจะสนับสนุนเม็ดเงินจ านวน
น้อยส าหรับการคิด และควรจะสนับสนุนเม็ดเงินจ านวนมากส าหรับนวัตกรรมที่มีศักยภาพ 
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  Whirlpool ได้ก่อตั้งกองทุน ขึ้น นวัตกรต้อง อธิบายถึงกลไกทาง
เศรษฐกิจ และผลประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจากนวั ตกรรมที่เขาคิดขึ้น  ซึ่ง I-Consultant หรือ     
J-Mentor จะเข้าไปวิเคราะห์และสรุป รวมทั้งการหาศักยภาพทางการตลาดของความคิดนั้น  
องค์การได้พัฒนา “The Resource Creation Primer” ซึ่งเป็นแบบเรียนเบื้องต้นท่ีจะท าให้นวัต
กรเข้าใจเกี่ยวกับบริบทภูมิหลังจ าเป็นและถูกต้องส าหรับการสมัครรับเงินสนับสนุน  ที่ Whirlpool 
มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุน  และผู้น าท าหน้าที่ สื่อสารถึงศักยภาพของเงินทุน
สนับสนุนทีจ่ะท าให้นวัตกรประสบความส าเร็จหลังจากได้รับเงินและน าไปใช้ในทางการตลาด  

5)  การจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ (Knowledge Management 
and Learning Systems) 

   ที่ Whirlpool ที่ได้ใช้ภาวะผู้น าในการจัดการความรู้ โดยเริ่มต้นจาก
การที่ CEO เข้าใจถึงความส าคัญของความรู้ในการปลูกฝังนวัตกรรม    ซึ่งในส่วนของการเรียนรู้
นั้น นวัตกรรมที่มาจากพนักงานทุกคนจะต้องเกิดการเรียนรู้  2 ช่องทางควบคู่กัน นั่น คือ ผู้น า
เป็นบุคคลที่สามารถสอนงานคนอื่นๆ  ได้ และระบบการจัดการความรู้ท าให้บุคคลสอนตนเอง
ด้านนวัตกรรมได้อีกด้วย  วิธีการในการจัดการเรียนรู้และจัดการความรู้ขององค์การมีดังนี้ 

(1)  ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  Whirlpool ได้ 
สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  คือ (1) การสร้างเว็บไซด์ท่ีง่ายต่อการใช้
งานและสามารถเป็นตัวแทนส าหรับความพยายามในอนาคต  (2) ให้พนักงานได้รับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการในการสร้างนวัตกรรม ซึ่ง E-Space ที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้ออ านวยเส้นทาง
เดินของความคิดในการเคลื่อนท่ีในการล าเลียงความคิด  สร้างความแน่ใจว่าความคิดมาจากทุก
คน ใช้จัดเก็บความคิดที่ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานนวัตกรรม  เป็นพื้นที่ในการส ารวจสอบความ
เป็นไปของโครงการนวัตกรรม และเป็นพื้นที่ในการสมัครเข้ารับ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม 
เช่น การติดต่อกับ I-Mentor, I-Consultant การเข้าถึงงานของทีมอื่นๆ 

(2)  การจัดตั้งทีมงาน KM  ที่ Whirlpool ได้สร้างทีมงานในการ 
ท างานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยการสร้างทีมงานจากผู้จัดการอาวุโสที่มีความเข้าใจใน
ความต้องการระบบการจัดการความรู้ และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการแบ่งปันความรู้ โดย
ผู้จัดการท่ีเข้าร่วมจะมาจากฝ่ายบริการลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม   

(3)  วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM Vision)  Whirlpool จะสร้าง 
วัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยความรู้กับความสามารถในการ แลกเปลี่ยนความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ให้เกิดมูลค่าทางการตลาด มุ่งสร้างความรู้ท่ี เป็นสากล และผลักดันสิ่งแวดล้อม  นักทรัพยากร
มนุษย์ทุกคนของ Whirlpool จะต้องสร้างการจับข้อมู ล (Capture) ความเชี่ยวชาญ และทักษะ 
สิ่งนี้จะท าให้ประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์และรักษาโอกาสในความส าเร็จด้านนวัตกรรม 
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สนับสนุนความรวดเร็วและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิด
เอกลักษณ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท่ียากแก่การลอกเลียนแบบ 

(4)  พัฒนาเว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลที่ได้จากการฟัง พบ 
เจอ หรือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และการตลาดไว้ในเว็บ เช่น แนวโน้มของโลก 
อุตสาหกรรม ลูกค้า ค่านิยมของลูกค้าและ การค้าขาย (Commercial)  

6)  การจัดการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Change 
Management and Strategic Communication)  

 การสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ได้ถูกน ามาเป็นองค์ประกอบหลักของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ จะแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โดยแต่ละช่วงก็จะมี
การบูรณาการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เข้าไปสนับสนุนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส าเร็จ   
การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามตัวแบบการจัดการเปลี่ยนแปลง การท าให้คนในองค์การมีพันธะ
สัญญา ความมุ่งม่ันทุ่มเทในการปลูกฝังนวัตกรรม ซึ่งแผนการต้องการเริ่มต้น ที่เป้าหมายท่ีท าให้
เกิดนวัตกรรม และตามไปด้วยการสื่อสารของผู้น าในทางธุรกิจ และความต้องการทางนวัตกรรม 
ซึ่งจะระบุการกระท าในส่วนท่ีเป็นหน้าที่ของผู้น าที่จะผลักดันให้พนักงานเป็นไปตาม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนด  โดยกลุ่มผู้น าอาวุโส (Senior Leader) ซึ่งเป็นสมาชิกของ 
Chairmanrs Concil ท าหน้าที่พัฒนาและจัดการกา รเปลี่ยนแปลง ส่วน Executive Committee 
ท าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับนวัตกรรมไปทั่วทั้งองค์การ  
  ส่วนการสื่อสารในระดับบุคคลนั้น Whirlpool เพื่อให้พนักงานมีความ
ผูกพัน ทุ่มเทอย่างมากในการปลูกฝังนวัตกรรม และมีความเข้าใจ มีการรับรู้ด้านบวก ให้การ
ยอมรับและปฏิบัติตาม Whirlpool มีแนวทางช่วยให้พนักงาน เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นโดย Whirlpool ได้ให้ความส าคัญกับระดับบุคคลใน 3 มิติคือ 

(1)  มิติที่เป็นทางการ (Formal Dimension) เกี่ยวข้องภาระงาน
และผลการปฏิบัติงานที่ต้องการส าหรับบทบาทหน้าที่งานใหม่ของพนักงาน 

(2)  มิติทางจิตวิทยา (Psychological Dimension) เกี่ยวข้องกับ
มุมมองและความรู้สึกภายในของพนักงานทีมีต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความคาดหวัง ความผูกพัน และทุ่มเทในการท างาน 

(3)  มิติทางสังคม เกี่ยวข้องกับค่านิยมและพันธกิจขององค์การ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับทัศนคติการปฏิบัติงาน และการจัดการ รวมถึงวัฒนธรรมด้วย 

7)  การให้การยอมรับและการให้รางวัล (Reward and Recognition)  
                          ที่ Whirlpool มีการให้รางวัลและการยอมรับที่สอดคล้องในทุก ระดับ
นวัตกรรม คือ (ก) ระดับบุคคล  นวัตกรหรือผู้น าที่มีส่ วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (ข) 
ระดับทีมงาน  ทีมงานหรือหน่วยงานท่ีท างานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และ (ค) ระดับองค์การ  
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ส าหรับการให้รางวัลแก่บุคคลผู้ที่อยู่ในแบบและกระบวนการท่ี องค์การ มุ่งเน้นการกล้าเสี่ยง 
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง ลูกค้า โอกาสใหม่ทางธุรกิจ และการปลูกฝังนวัตกรรม 
  Whirlpool ให้ความส าคัญกับการให้รางวัลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน การให้รางวัลที่ไม่เป็นทางการ  และโปรแกรมการยอมรับ โดยจะเน้น โปรแกรมรางวัลที่ไ ม่
เป็นตัวเงินมากกว่าตัวเงิน และได้เพิ่มความหลากหลายของการให้รางวัลที่เป็นนามธรรมหรือ
รางวัลที่ไม่เป็นทางการในระดับบุคคล รวมไปถึงการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินบุคคล 
360 องศา  รางวัลที่เป็นนามธรรม เช่น  การให้อิสระในการปฏิบัติงานและการคิดที่แตกต่าง  
(Being Free to Thinking Outside The Box) เปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการคิด เปิด
โอกาสให้พนักงานได้ทดลองความคิดโดยให้เงินลงทุนและการทดลองพิสูจน์แนวคิดนั้น   การให้
การยอมรับจากภายนอก องค์การ (External Recognition) เช่น การได้มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์
กับสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จากภายนอกถือว่าเป็นเทคนิคการให้การยอมรับที่ยอด
เยี่ยม ส าหรับผู้น าในระดับผู้จัดการระดับกลางซ่ึงถือเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการสนับสนุน
นวัตกรรม การให้รางวัลและการยอมรับถือเป็นการส่งเสริมรูปแบบพฤติกร รมสนับสนุน
นวัตกรรมของผู้จัดการ และท าให้ผู้น าธุรกิจมีพันธสัญญา (Engage) กับนวัตกรรม 

8)  ระบบการวัดและรายงานผลและความสอดคล้องของระบบ
(Measurement and Reporting Systems and System Alignment) 

(1)  ระบบการวัดและรายงานผล มีความส าคัญที่ท าให้เข้าใจและ 
ทราบถึงแนวทางของพฤติกรรมใหม่ และการเปลี่ยนแปลงในการปลูกฝังนวัตกรรมก็ต้องมีการ
วัดผลในการปลูกฝัง  ที่ Whirlpool ได้ออกแบบระบบการวัดผลที่สามารถท าให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในการปลูกฝังในช่วงต่ างๆ ของการเปลี่ยนแปลง ทราบถึงความสอดคล้องกัน
ระหว่างเป้าหมายท่ีวางเอาไว้กับการปฏิบัติงาน  โดยการวัดผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ใน 3 ระดับ คือ  

(1.1)  ผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Result Measure) ที ่
Whirlpool จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของธุรกิจที่มาจากความพยายามด้านนวัตกรรมโดยสามารถ
พิจารณาจ านวนที่แตกต่าง ในการวัดความก้าวหน้าด้วย 3 วิธี คือ การวัดความต่อเนื่องในการ
เข้าถึงความแข็งแรงของการล าเลียง (Pipeline) ส าหรับความคิดด้านธุรกิจใหม่  การวัดศักยภาพ
ในการสร้างรายได้ของความคิดริเริ่มในระบบล าเลียงความคิด  (Pipeline) การวัดเกี่ยวกับจ านวน
ของรายได้ที่เกิดจากผลโดยตรงในความพยายามคิดค้นนวัตกรรม 

(1.2)  ผลลัพธ์ในการปลูกฝัง (Embedment Measures) 
เป้าหมายการปลูกฝังเป็นเป้าหมายในการเดินทาง  เพื่อต้องการทราบว่าจะต้องท าอย่างไรถึงจะ
ท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าการปลูกฝังนวัตกรรมจากทุกคน ทุกที่ ในการวัดความก้าวหน้าใน
การปลูกฝังจากรายงานผลที่ได้จากการวัดในเชิงคุณภาพโดยค วามคิดเห็น ซึ่งสามารถวัด
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ความก้าวหน้าของการปลูกฝังได้จากการด าเนินการในกงล้อแห่งการปลูกฝังนวัตกรรม การ
ท างานของ Executive Committee และการท างานของ I-Board 

(1.3)  ผลลัพธ์ระดับบุคคล (Individual Measures) เน้นการวัด 
ถึงสิ่งที่องค์การคาดหวังจากพนักงานด้านนวัตกรรม  Whirlpool ใช้แบบส ารวจที่เป็นค าถามเชิง
ปริมาณ และมีช่องว่างไว้ ส า หรับให้พนักงานได้แข่งขันการคิด  ความคิด ส่วนเกี่ยวข้องและ
ข้อมูลที่แท้จริง ตัวอย่างการวัดผลลัพธ์ระดับบุคคล เช่น จ านวนหรือเปอร์เซ็นต์ของบุคคลในกลุ่ม
งานต่างๆ บุคคลที่สามารถอธิบายว่านวัตกรรมท าให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในงานของ อย่างไร  
จ านวนของค าอธิบายงาน (Job Description) ที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  การ
ระบุและท าลายอุปสรรคในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในกลุ่มงานต่างๆ  การเขียนข้อความ
เกี่ยวกับการท างาน เขาได้ใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมอย่างไร จ านวนของการวัดผล ว่ามีรายการ  
(List) ของเป้าหมายด้านนวัตกรรมส าหรับบุคคล ผลการส ารวจครั้งแรก  50% ของผู้ตอบค าถาม
ขากทุกภูมิภาค รายงานว่า เค้ารับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  มากกว่า 20% ได้เข้าร่วมในกิจกรรม
นวัตกรรม เช่น การฝึกอบรม ทีมงานนวัตกรรม Whirlpool มีระบบการส ารวจข้อมูลพนักงาน
ทาง Web-Based ท าเครื่องมือและได้เพิ่มการวัดระบบต่างๆ ลงไปด้วย 

(2)  ความสอดคล้องของระบบและกระบวนการ (Systems and 
Process Alignment)  Whirlpool มีจุดแข็งอยู่ท่ีการมีวัฒนธรรม กระบวนการ ท างานที่มีความ
เข้มแข็ง  พนักงานได้ร่วมกันสร้างกระ บวนการและระบบที่ส่งเสริมกลยุทธ์ของ องค์การ สิ่งแรก
ของระบบ เริ่มจากผู้น าที่ให้ความกับส าคัญกับนวัตกรรมและรับผิดชอบให้กระบวนการและระบบ
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของนวัตกรรมจากทุกคนหรือทุกที่ รวมถึง ความสอดคล้อง
เป้าหมาย ผลลัพธ์ทางธุรกิจและเป้าหมายการปลูกฝังนวัตกรรม 

การมีส่วนร่วมใกล้ชิดระหว่างผู้น าและบุคคล  ในการท ากิจกรรม
นวัตกรรมจะมีส่วนท าให้การปลูกฝังนวัตกรรมประสบผลส าเร็จ เพราะผู้น าจะช่วยช้ีแนะแนวทาง
และตรวจสอบผลลัพธ์   หน้าที่ของผู้น าส่วนมากมักจะเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องในการด าเนิน
ธุรกิจในด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงิน  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้น าใน
ภูมิภาค เช่น ยุโรป อินเดีย อเมริกาใต้และอเมริกาเหนือ ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการให้ข้อมู ล
ป้อนกลับในการเปลี่ยนแปลง และการท างานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท่ีเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเกณฑ์
ส าหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ   ซึ่งระบบหรือกระบวนการภายในองค์การนั้น จะต้องเป็น
กระบวนการที่เปิด กว้างส าหรับทุกๆ  คน โดยใช้ปัจจัยน าเข้าจากประเภทหรือชนิดต่างๆ ของ
บุคคล  จะต้องให้รางวัลและให้การยอมรับนับถื อส าหรับผู้มีส่วนร่วมกับนวัตกรรม การวัดการ
ปลูกฝังนวัตกรรมเป็นการพิจารณาประสิทธิผลของระบบและกระบวนการ  พร้อมกันน้ีระบบควร
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จะได้รับการปรับปรุงโดยการใช้ปัจจัยน าเข้าความพยายามทางด้านนวัตกรรมและถ้ามันมีความ
เหมาะสม มันก็จะเป็นปัจจัยน าออกกลับมาเป็นนวัตกรรม 

 ในการออกแบบระบบและกระบวนการใหม่ของ Whirlpool น้ัน จะ
เลือกระบบหรือกระบวนการท่ีมีผลกระทบท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด ซ่ึง คือ ระบบทรัพยากรมนุษย์ (HR)  

และ ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 

(1.1)  ระบบทรัพยากรมนุษย์ (HR)  การท่ี Whirlpool เลือกท่ีจะ 
ออกแบบระบบทรัพยากรมนุษย์ใหม่ เพราะเป็นระบบท่ีสนับสนุนการเพ่ิมข้ึน การพัฒนา และ

การบ ารุงรักษาความรู้ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านนวัตกรรม และอย่างน้อยท่ีสุด 
เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบในการให้รางวัลและให้การยอมรับผู้มีส่วนร่วมในนวัตกรรม 

Whirlpool ได้ออกแบบระบบทรัพยากรมนุษย์ท่ีครอบคลุม 3 ระบบ ของทรัพยากรมนุษย์ คือ 

   การพัฒนาผู้น า (Leader-Development) ผู้น าจะได้รับ
การสอน เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์การ และบทบาทผู้น าในการปฏิบัติงานกับการ

เปล่ียนแปลงซ่ึงผู้น าท่ีเป็นเป้าหมายของการพัฒนา คือ ผู้น าระดับประธาน (Chairman) ถึง
ผู้จัดการ โดย Chairman’s Concil จะต้องเข้าร่วมในโปรแกรมการพัฒนา จ านวน 2 สัปดาห์ ซ่ึง

จะเน้นหนักในเร่ืองการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) รวมท้ังขีดความสามารถของ 

Whirlpool โดยมุ่งเน้นไปท่ีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมให้เกิดการสนับสนุน
นวัตกรรมท่ีมาจาก ทุกคน ทุกท่ี ส่วนผู้อ านวยการ (Director) และ ผู้จัดการ (Manager) มุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมในทีมงานนวัตกรรม บทบาทของผู้น า คือ การให้เวลาและพ้ืนท่ีกับการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ซ่ึงผู้น าจะต้องสละเวลาในการพูดคุยเก่ียวกับบทบาทของพวกเขาในการส่งเสริมการ

เคล่ือนย้ายและอิสระให้กับพนักงาน เพ่ือกลับเข้าไปใช้ในหน่วยงาน และการใช้ระบบการจัดการ

ความรู้ ให้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้แบบข้ามองค์การ 

   กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Appraisal Process) การวัดผลการปฏิบัติงานต้องก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
นวัตกรรมให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายและการประเมินเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

Whirlpool ได้ใช้การประเมินแบบ 360 เข้ามาใช้  ในหน่ึงปีของการปลูกฝังนวัตกรรม 30% ของ
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของพวกเขาจะเป็นเป้าหมายผลลัพธ์นวัตกรรม ผู้น าหน่ึงคนจะได้รับ

หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบหลักในการสร้างนวัตกรรม เช่น สร้างรายได้ตามท่ีก าหนดไว้ และจ านวน

การทดลอง ไม่รับการส่งเสริม ซ่ึงต้องท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

   การรวมกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) Whirlpool มี 

กระบวนการรวมคนเก่งท่ีดี เข้มแข็ง และได้ให้ความส าคัญกับคนเก่งและคนท่ีมีความสามารถ 
Whirlpool ได้เปลี่ยนแปลงและใช้กระบวนการ Talent Pool เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันการ

ปลูกฝังนวัตกรรม ใน 2-3  Talent Pool ก็จะพร้อมท่ีจะเป็นผู้น าในการปลูกฝัง ในการประเมิน
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ศักยภาพ โดยรวมของคนเก่ง (Talent) Whirlpool จะใช้การประเมินในด้านนวัตกรรม เช่น Vice 
President of Innovation ในภูมิภาค หรือผู้น าทีมนวัตกรรมเป็นการให้โอกาสในการพัฒนา 

(1.2)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็น 
กระบวนการหลักที่สร้างความส าเร็จให้กับ Whirlpool ในทศวรรษที่ผ่านมา มีกระบวนการพัฒนา
สินค้าแบบ C2C Whirlpool ได้น าวิธีการท างานแบบข้ามสายงาน และได้บูรณาการกระบวนการ 
C2C กับนวัตกรรม ให้ I-Board เป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเงินส าหรับการพัฒนาความคิดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งท าให้การพัฒนาความคิดด้านผลิตภัณฑ์มีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเข้าสู่
กระบวนการ (C2C Pipeline)  

 
2.3.2  กรณีศึกษา Minnesota Mining and Manufacturing Company (3M) 
ในปี 1902 นักธุรกิจ 5 คน ได้ริเริ่มที่จะด าเนินธุรกิจเหมืองแร่  ภายใต้ชื่อ Minnesota 

Mining and Manufacturing Company หรือ 3M  ซึ่งการท าธุรกิจน้ันได้ฝ่าฟันอุปสรรคและ
ปัญหามากมาย  จากนั้นในช่วงปี  1910-1919  3M ได้ย้ายฐานการผลิตจากเมือง Duluth มาสู่
เมือง St.Paul เมืองหลวงของรัฐ Minnesota  3M ได้ลงทุนสร้างห้องทดลองขนาดเล็ก  ซึ่งแม้การ
ลงทุนดังกล่าวจะต้องใช้เงินในจ านวนที่มากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทในขณะนั้น  แต่
การลงทุนในครั้งนั้นนับเป็นจังหวะก้าวที่ส าคัญยิ่งส าหรับการสร้างหลักประกันด้านคุณภาพ และ
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนด้านวิจั ยและพัฒนา (Research and Development) ของ 3M 
และในช่วงนี้เอง ที่ Three-M-ite แผ่นใยขัด ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะ
ของ 3M ชนิดแรกได้ถือก าเนิดข้ึน ก่อนท่ีผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยม  และเป็น
สินค้าขายดีส าหรับกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมร ถยนต์ รวมถึงผู้ประกอบการซ่อมรถยนต์ด้วย  
และภายใต้ธงน าของ "Three-M-ite" ยอดการจ าหน่ายของ 3M ในปี 1917 ได้พุ่งสู่ระดับ 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐ พร้อมกับการเร่ิมศักราชการขยายตัวเติบโตของ 3M อย่างแท้จริง  

ทศวรรษที่ 1920 นักวิจัยของ 3M สังเกตพบว่าช่างสีในโรงงานประกอบรถยนต์ต่าง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการพ่นสีบน พื้นผิวชิ้นส่วน ก่อนท่ีจะน าไปสู่แนวความคิดในการผลิตเทป
กาวชนิดย่น  (Masking Tape) เพื่อปิดพื้นผิวที่ไม่ต้องการพ่นสี  และเป็นที่มาของการขยาย
สายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในหมวดเทปกาว  ภายใต้เครื่องหมายการค้า Scotch ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวางแม้กระท่ังในปัจจุบัน   จากนั้น 3M รุกเข้าสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่
ด้วยเทปกาว ชนิดใส ภายใต้ชื่อ Scotch Cellophane Tape พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ทดลองวิจัย
กลาง ก่อนท่ีจะน าเสนอเทคโนโลยีว่าด้วยวัตถุสะท้อนแสง  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาป้ายสัญญาณ
จราจรและทางหลวงให้มีความเด่นชัดข้ึนในยามค่ าคืน  โดยในช่วงปลายของทศวรรษที่ 1930 นี้ 
ธุรกิจของ 3M ได้ขยายตัวครอบคลุมทั้งกลุ่มใยขัด  (Abrasives) กลุ่มเทปกาวย่น (Masking 
Tape) กลุ่มเทปกาวชนิดใส (Cellophane Tape) กลุ่มสารยึดติดพื้นผิว  (Adhesives) และกลุ่ม
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เม็ดสีเคลือบผิว (Roofing Granules) ต่อมาภายหลังสงครามสิ้นสุดเป็นอีกแรงขับหนึ่งท่ีมีผลต่อ
การขยายธุรกิจของ 3M ไปสู่การผลิตแถบบันทึกเสียง 3M Sound Recording Tape และเป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิง  

ในช่วงเวลานี้เองที่ William L. McKnight ได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งประธานบริษัท  และได้
น าเสนอปรัชญาการบริหารท่ีได้น าพา 3M สู่ความยิ่งใหญ่  แนวความคิดของ McKnight มี
ความส าคัญอยู่ท่ีการสนับสนุนให้พนักงานแต่ละรายกล้าที่จะคิดริเร่ิม  โดยปราศจากความกังวล
ใจต่อความล้มเหลวผิดพลาด  โดยเขาเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์ให้เกิด
นวัตกรรมได้จากประสบการณ์ของการลองผิดลองถูก  ซึ่งหลักปรัชญาน้ีเองที่ส่งผลให้ 3M ก้าว
ไปสู่การเป็นบรรษัทที่มีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์หลากหลายท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน  

ในทศวรรษที่  1950 3M ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ขณะเดียวกันก็
เข้าไปมีส่วนร่วมก้าวไกลสู่เทคโนโลยีด้านอวกาศด้วย  การผลิตวัสดุสังเคราะห์ เพื่อประกอบเป็น
พื้นรองเท้าให้กับนักบินอวกาศ  ธุรกิจซ่ึงตั้งอยู่บนฐานของเทคโนโลยีอันหลากหลายของ 3M 
เติบโตด้วยอัตราเร่งที่ ไม่หยุดยั้ง  และขยายตัวอย่างไร้ขอบเขต ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์  การคิดค้นวัสดุส าหรับ
การอุดฟันส าหรับทันตแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการขโมยหนังสือออกจาก  ห้องสมุด และ
ผลิตภัณฑ์ขัดถูส าหรับการรักษาความสะอาดของครัวเรือนและส านักงาน 

ปัจจุบันภายใต้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายกว่า 100 ประเภท 3M จึงเป็นผู้ผลิตสินค้าและ
บริการรวมกว่า  50,000 ชนิด ครอบคลุมตลาดพาณิชยกรรม ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดอุปโภค
บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อการใช้เฉพาะงาน  โดยมีส านักงานกระจายอยู่ในกว่า 60 
ประเทศทั่วโลกและมีจ านวนพนักงานและ เจ้าหน้าที่รวมกันกว่า  80,000 คน  (สมศักดิ์  ด ารง
สุนทรชัย, 2545) 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล องค์การนวัตกรรมในรูปแบบของ Minnesota Mining 
and Manufacturing Company (3M) มีองค์ประกอบและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.3.2.1  วิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
3M เริ่มต้นการสร้างนวัตกรรมจากการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ด้านนวัตกรรมขึ้น

รวมท้ังการสร้างพันธกิจ (Mission) และการก าหนดเป้าหมายระดับองค์การ (Organizational 
Goal) ในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป้าหมายน้ันได้ถูกถ่ายทอดลงไปสู่ระดับผู้จัดการ  3M ประสบ
ความส าเร็จจากการก าหนดเป้าหมายระดับองค์การ คือ 30 เปอร์เซ็นต์ ของยอดขายท่ัวโลกในปี
นั้นๆ จะต้องมาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกน าเสนอใน 4 ปีท่ีผ่านมา หรือเรียกว่า “The 3M 30 Percent 
Challenge” ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ เป้าหมายทางการเงิน  
และการจัดการระดับบุคคล (Higgins, 1995: 121) 
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2.3.2.2  โครงสร้างองค์การ 
3M แบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business 

Unit: SUBs) ซึ่งจะท าให้เกิดความยืดหยุ่น มีอิสระในการบริหารจัดการ และมีความสามารถใน
การตอบสนองการบริการต่อลูกค้า  และท าให้พนักงานมีภาวะผู้ประกอบการซ่ึงเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ ที่ 3M นั้นได้มีการตั้ง
ทีมผจญภัย (Venture Team) ที่ได้รับความนิยมในหลายบริษัท ทีมผจญภัยจะมีขนาดเล็ก เป็น
กึ่งอิสระ ที่ปฏิบัติงานเสมือนหน่วยงานหรือทีมงานที่ท าหน้าที่ในการสร้างแ ละพัฒนาความคิด
ใหม่ให้กับองค์การ (Higgins, 1995: 177) 

เพื่อให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพ 3M จึงจัดโครงสร้างในองค์การให้มีควา ม
เหมาะสมกับการสร้างนวัตกรรมขององค์การ โดยส่วนของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เป็น
หัวใจและเป็นสิ่งที่น าความส าเร็จที่ย่ิงใหญ่มาสู่ 3M นั้น 3M ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ออกเป็น 3 ระดับซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะมีความแตกต่างตาม
ระยะเวลาการวางแผนงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่ดังน้ี (Higgins, 1995: 192) 

1)  ระดับผู้วิจัย มีท าหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับตลาดใน
ปัจจุบัน 

2)  ระดับห้องทดลอง มีหน้าที่ในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
อนาคต 5 ปีก่อนที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เข้าด้วยกัน 

3)  ระดับแผนกวิจัยขององค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวิจัยไปสู่อนาคต
หรือเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เพื่อชิงความเป็นผู้น าทางธุรกิจ  

2.3.2.3  วัฒนธรรมองค์การ 
ความส าเร็จด้านนวัตกรรมของ 3M นั้นส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์การ 

ที่มีความเข้มแข็ง วัฒนธรรมองค์การของ 3M มีดังต่อไปนี้ (Gundling, 2000: 79-80) 
1)  วีรบุรุษ (Heroes) คือ บุคคลที่จะท าให้ความคิดใหม่ส าเร็จและ

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้ คนจ าพวกนี้จะได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล  
2)  อิสระ (Freedom) ที่ 3M การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี

อิสระในการคิดสร้างสรรค์ 
3)  ความตื่นเต้นและความคาดหวัง (Excitement and Anticipation)  

พนักงานของ 3M จะมีความตื่นเต้นและคาดหวังเสมอในสิ่งที่พวกเราท า 
4)  ไม่เคยยอมแพ้ (Never Give Up) เมื่อผู้บริหารไม่ยอมรับหรือตอบ

ปฏิเสธความคิดหรือโครงการที่น าเสนอ ผู้บริหารจะบอกให้กลับไปท ามาใหม่เพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับในครั้งต่อไป 
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5)  ให้คุณค่ากับความล้มเหลว (Value in Failure) ถ้าหากโครงการไม่
ประสบความส าเร็จจะไม่มีการประณาม แต่จะให้การยกย่องกับคุณค่าในความล้มเหลวนั้น 

6)  สนุกสนาน (Fun) พนักงานจะมีความสนุกสนานในการท างานที่ท้า
ทาย ไม่ว่าจะเป็นในชั่วโมงการท างานหรือวันหยุด เพราะรู้ว่าสิ่งที่นั้นมีความส าคัญและมีคุณค่า 
และจะมีงานเลี้ยงฉลองความส าเร็จ โดยท่ีจะมีพนักงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปยังช่างเทคนิค
เข้าร่วมงานฉลองครั้งนี้ 

วัฒนธรรมของ 3M ในด้านของการให้คุณค่ากับความล้มเหลวนั้น  3M มองว่า
ความล้มเหลวคือต้นทุนซ่ึงส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับนวัตกร ความล้มเหลวหรือความผิดพลาด
เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอ ดเวลา  ที่ 3M นั้นความล้มเหลวเกิดขึ้นประมาณ 60% ของ
โครงการการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งที่ส าคัญคือเป็นการไม่ยุติธรรมกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พวก
เขาควรจะรู้เกี่ยวกับงานของพวกเขา ว่าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายน่ากลัวถ้าพวกเขาเกิดความล้มเหลว   

ที่ 3M นั้นมีประเพณีของกา รยอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลว โดยผู้ที่
ท างานล้มเหลวเหล่านั้นจะไม่ได้รับโทษ เรามองว่าความผิดพลาดเป็นเร่ืองธรรมดาของธุรกิจและ
มีความจ าเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  แต่เรามีความพยายามที่จะไม่ให้ความผิดพลาดนั้น
เกิดขึ้น ถ้าเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงหรือโครงการ ผลิตสินค้าใหม่ พวกเขาต้องรู้ว่าความ
ผิดพลาดที่เกิดขั้นจะไม่ส่งผลต่องานพวกเขา  สิ่งนี้เป็นแนวคิดของการบริหารเพื่อท าลาย
อุปสรรคที่ท าลายนวัตกรรมในองค์การท่ียิ่งใหญ่ (Adair,1996: 206-207)  ดังนั้นแล้ว ในปัจจุบัน 
3M จะมีวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าสูงกับนวัตกรรม   พวกเขาจะกระตุ้นบุคคลให้ท างานภายนอก
กล่อง (Out of the Box)  งานของพวกเขาจะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ค าพูด ว่า "การ
ไร้กฎ" จะถูกใช้นับตั้งแต่ความคิดเห็นของพนักงานจะสามารถถูกเสนอแนะจากบุคคลล่างสุดไป
ยังสูงสุดขององค์การ  และการเสี่ยงภัยจะถูกสนับ สนุนอย่างเปิดเผยอีกด้ว ย (สมยศ นาวีการ , 
2550: 43-44) 

2.3.2.4  การสื่อสาร (Communication) 
 Christiansen (2000:154) กล่าวว่า การสื่อสารถือเป็นทักษะส าคัญในการจัดการ
นวัตกรรมขององค์การ โดยส่วนใหญ่แล้วที่ 3M ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเป็นอย่างดี โดยส่วนมากจะมีการสื่อสารกันในแนวดิ่ง (Vertical 
Communication) ซึ่งถือเป็นลักษณะที่ส าคัญขององค์การนวัตกรรม ซึ่งการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเพื่อให้เกิดองค์การนวัตกรรมของ 3M มีดังต่อไปนี้  

1)  การดูแลและให้ค าปรึกษา (Mentoring) จะมีการสอนและให้
ค าแนะน ากับพนักงานทุกคนแบบตัวต่อตัว 

2)  วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) วิสัยทัศน์ขององค์การน้ันจะมี
ความชัดเจนและสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ทั่วกัน 
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3)  เป้าหมายท่ีทะเยอทะยาน (Ambitious Goals) เป้าหมายท่ียากและมี
ความท้าทายจะท าให้พนักงานรู้สึกมีความกระตือรือร้นที่อยากจะท า  

4)  การวางแผน (Planning) การตั้งเป้าหมายท่ีทะเยอทะยานน้ันจะเป็น
แรงผลักดันให้พนักงานท างานได้ดีตามแผนงาน 

5)  การเปิดประตู (Open Door) หัวหน้างานและผู้บริหารมักจะเปิด
ประตูห้องท างานต้อนรับพนักงานอยู่เสมอ 

6)  การเผชิญหน้ากับลูกค้า (Interface with Customer) องค์การให้
โอกาสแก่พนักงานการเข้าพบกับลูกค้าเพื่อให้รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการ  

7)  การให้รางวัล (Reward)  รูปแบบการให้รางวัลมีทั้งแบบเล็กน้อย
ส าหรับพนักงานที่ท างานได้ดี และรางวัลใหญ่ส าหรับคนที่ท าได้ในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้ จะมีการ
ใช้โปรแกรมการให้การยอมรับขององค์การ และเลื่อนต าแหน่งการท างานด้วย  

2.3.2.5  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 
พนักงานทุกคนของ 3M ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กา ร 

เพราะคนเหล่านี้คือ ผู้ที่ท างานหน้าที่ในการขับเคลื่อนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
3M จึงมีหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังต่อไปนี้ (Gundling, 2000: 59) 

1)  เคารพเกียรติและคุณค่าของแต่ละบุคคล ด้วยการส่งเสริมให้ 
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงอย่างเป็นธรรม มีความท้าทาย มีวัตถุประสงค์และ
บรรยากาศการท างาน ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  มีการสื่อสารแบบเปิดหัวหน้างานและ
ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงานด้วยการให้งานแก่พนักงาน 

2)  ส่งเสริมการตัดสินใจของแต่ละบุคคล  ด้วยการให้ทั้งแนวทางและ 
อิสระในการคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ความกล้าเสี่ยงคือสิ่งที่ท าให้นวัตกรรมนั้นเติบโต  พร้อม
กันน้ียังส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและความเคารพซ่ึงกันและกัน 

3)  ขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีความท้าทาย ด้วยการ 
มอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสม การปฐมนิเทศ และการพัฒนา   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบใน
การพัฒนา นั่นคือพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการและองค์การ 

4)  ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน  ส าหรับการพัฒนาและรางวัลผลการ 
ปฏิบัติง าน  ผลการปฏิบัติงานจะได้รับการประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับงาน และรางวัลที่ได้รับการยอมรับและค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ในส่วนของพนักงาน 3M มุ่งสรรหาและจ้า งงานคนที่จะเข้ามาท าหน้าที่เป็น
นวัตกร (Innovator) ขององค์การ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคล ที่มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของ 3M  โดยคุณลักษณะของนวัตกรของ 3M มีดังต่อไปนี้ (Gundling, 2000: 101) 
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1)  คิดสร้างสรรค์ ได้แก่ อยากรู้อยากเห็น ส ารวจค้นหา แสวงหา
แนวทางแก้ไข นักคิดที่เข้าใจลึกซึ้ง ความคิดหลั่งไหลออกมาง่าย มีจินตนาการ 

2)  มีความสนใจกว้างขวาง ได้แก่ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ค้นหา
ความคิดจากผู้อื่น มีงานอดิเรก มีความหลากหลายสาขาวิชา 

3)  นักแก้ไขปัญหา ได้แก่ รูปแบบนักทดลอง นักคิด ไม่กลัวความ
ผิดพลาด ตั้งใจท าในสิ่งที่ไม่ชัดเจน นักปฏิบัติ ค้นหาวิธีหลากหลายในการแก้ไขปัญหา  

4)  มีแรงจูงใจในตนเอง ได้แก่ ผลักดันตนเอง เน้นผลงาน มีแรงบันดาล
ใจในการท างาน มุ่งมุ่นความส าเร็จ มีอารมณ์ขัน มีการส่งเสริม มีคุณค่า ริเริ่มสร้างสรรค์  

5)  ท างานอย่างมีจริยธรรมแข็งกล้า ได้แก่ ให้สัญญา ท างานเป็นวัฏจักร 
มีพฤติกรรมการท างานที่ยืดหยุ่น มุ่งไปสู่การท างานที่ ส าเร็จ มีความดื้อรั้น 

6)  มีทรัพยากร ได้แก่ มีเครือข่าย ได้รับสิ่งต่างๆ จากบุคคลอื่น 
ประสบการณ์ในอาชีพของพนักงานเสมือนเป็นกุญแจที่น าไปสู่ความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรมของ องค์การ  ที่ 3M ได้เปิดโอกาสให้พนักงานด้านเทคนิคที่ท างานใน
โรงงานผลิตได้มีโอกาสได้พบกับลูกค้า 2-3 วันต่อสัปดาห์ เพราะองค์การเห็นว่างานของพวกเขา
ต้องรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของลูกค้า เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสินค้าใหม่ 
ดังนั้นพนักงานด้านเทคนิคจึงเป็นเหมือนคนกลา งระหว่างลูกค้าและโรงงานผลิต ซึ่งจะท าให้
พนักงานได้เรียนรู้ท่ีจะใช้ทรัพยากรในโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า สิ่งนี้ถือเป็นการ
เตรียมตัวที่ดีส าหรับการสร้างนวัตกรรม (Christiansen, 2000: 145-146) 

2.3.2.6  ภาวะผู้น า (Leadership) 
ผู้น ามีความส าคัญอย่างมากต่อการส ร้างนวัตกรรมภายในองค์การ ที่ 3M นี้ได้

ก าหนดพฤติกรรมที่เป็นคุณสมบัติที่ผู้น าจะต้องมีเพื่อช่วยส่งเสริมนวัตกรรมให้ประสบ
ความส าเร็จ ดังนี้ (Gundling, 2000: 80-81) 

1)  สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนพนักงานและความคิดสร้างสรรค์ใน
องค์การ ท้าทายให้พนักงานกล้าคิดริเริ่มและออกจากพื้นฐานแห่งความสะดวกสบาย (Comfort 
Zones) อดทนต่อความล้มเหลวเพื่อให้พนักงานและองค์การเกิดการเรียนรู้มากที่สุด  

2)  สนับสนุนบุคคลที่ท างานได้อย่างเหมาะสม และรายงานความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้นไปยังรุ่นถัดไป 

3)  สอนงานและท างานร่วมกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ให้
ข้อมูล งานขายและน าเสนอขายแนวความคิดและสินค้าของพนักงานด้วย 
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ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการของผู้น า 3M มีดังต่อไปนี้ 
1)  มุ่งเน้นบุคคล  การให้ความส าคัญกับพนักงานและความส าเร็จ 
2)  ท าตัวเป็นลูกจ้าง  เมื่อพนักงานมาท างานสายหัวหน้างานมักจะน า

แฮมเบอร์เกอร์และโดนัทมาให้ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานท างานได้ดีขึ้น หัวหน้าจะท าตัวเสมือน
ลูกจ้างหรือช่างเทคนิคอื่นๆ 

3)  ก าจัดอุปสรรค  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้น าจะต้องท าหน้าที่ในการ
ก าจัดอุปสรรค์เหล่านั้นด้วยวิธีการต่างๆ 

4)  ท าลายกฎระเบียบ  เมื่อผู้น าท าลายกฎบางอย่างท าให้พนักงานรู้ว่า
สิ่งที่ตนท านั้นถูกต้องเช่นกัน 

5)  ไว้วางใจและน่าเชื่อถือ ผู้น าให้ความไว้วางใจและเชื่อใจพนักงาน
หัวหน้าจะให้ค าแนะน าแก่พนักงานในโครงการที่ไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งยังมีความเชื่อถือในตัว
พนักงานด้วยการไม่เพียงแต่จะให้ข้อมูลแนะน าแก่พนักงานเท่านั้น ยังเสนอแนะทางเลือกและ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาด้วย 

6)  กล้าเสี่ยง ผู้น าจะให้ความยืดหยุ่นด้านเวลาและแนวทาง ด้วยการ
สนับสนุนและร่วมแบ่งปันความเสี่ยงในการท างานกับพนักงานด้วย  

7)  ผู้ชนะ เป็นการให้ความแน่ใจว่าพนักงานจะได้รับการเชื่อถือและการ
ยอมรับจากการที่พวกเขาได้ท างานประสบความส าเร็จ  

8)  ให้เวลาและให้ความเชื่อถือ ผู้น าจะต้องเสียสละเวลาในการติดตาม
กระบวนการท างาน การส่งเสริมพนักงานและท าให้พนักงานแน่ใจว่าตนจะได้รับรางวัลและความ
น่าเชื่อถือ 

9)  ให้อ านาจ ผู้จะต้องให้อ านาจแก่พนักงานเพื่อเกิดการตัดสินใจที่
สร้างสรรค์ ตัวอย่างในการประชมน าเสนอโครงการผู้จัดการได้ให้เวลาพนักงาอย่างเต็มที่ในการ
ค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าในการแก้ไขปัญหา 

2.3.2.7  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
โดยท่ัวไปแล้วองค์การมักจะใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานจากการบรรลุ  

ความส าเร็จของโครงการหรือการสร้างก าไรได้ตามเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน  แต่ที่ 
3M นั้น จะไม่ได้มองเพียงแค่ผลงานเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาถึงการได้มาของสิ่งเหล่านั้น
ว่าสามารถได้มาอย่างไร (How) ดังนั้นแล้วจึงไม่มีการตั้งเกณฑ์ก าหนดไว้แน่นอน แต่ทั้งน้ียัง ได้
มีการน าเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปเป็นหน่ึงในเกณฑ์การพิจารณา  ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นภาระงาน  (Task-Oriented) ซึ่งเป็นการวัดผลลัพธ์ของงาน เช่น การ
วัดผลการปฏิบัติงานจากรายได้จากยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 30% 
ของยอดขายผลิตภัณฑ์ในแต่ละปี (Christiansen, 2000: 153) 
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2.3.2.8  การให้รางวัล 
การให้รางวัลของ 3M มีรูปแบบดังต่อไปนี้ (Christiansen, 2000: 128-145) 

1)  รางวัลที่เป็นตัวเงิน (Monetary Rewards) 3M มีหลักเกณฑ์การให้ 
รางวัลที่เป็นตัวเงินที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติด้านนวัตกรรมไว้อย่างชัดเจน เช่น ผู้จัดการจะมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัล โดยใช้หลักเกณฑ์จากกฎที่มีชื่อเสียงของ 3M คือ 30 % ของ
ยอดขายต้องมาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใน 4 ปีท่ีผ่านมา  

2)  สิ่งจูงใจทางอาชีพ (Career Incentives)  3M ได้น าวิธีการจูงใจทาง 
อาชีพมาใช้ในการผลักดันและส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การ พนักงานที่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจะได้รับการเลื่อนข้ันหรือต าแหน่ง 
ถึงแม้ว่าโครงการหรือกิจกรรมนวัตกรรมที่เคยเข้าร่วมนั้นอาจจะล้มเหลว  

3)  รางวัลทางสังคม (Social Rewards) ที่ 3M ได้การให้รางวัลทาง 
สังคมโดยการยกย่องนวัตกรที่ประสบความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมของพวกเขาว่าเป็น 
“วีรบุรุษ (Hero)” ซึ่งการยกย่องและนับถือนี้จะท าให้พนักงานน้ันมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
รู้สึกมีความม่ันคงในที่ท างาน  และถ้าหากได้รับการยกย่องทางสังคมในการสร้างนวัตกรรมจะย่ิง
ท าให้พนักงานเหล่านั้นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง  3M ได้น าวิธีการให้รางวัลที่ไม่
เป็นตัวเงินมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม โดยการจัดให้มีการให้รางวัล Golden 
Step Award ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับพนักงานที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความส าเร็จในการ
สร้างผลก าไรให้กับองค์การ ทั้งยังมีการแสดงการยอมรับนักวิทยาศาสตร์ของพวกเขา ถือเป็น
การให้เกียรติบุคคลที่มีการทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้กับ มาเป็นระยะเวลายาวนาน  

4)  รางวัลภายใน (Intrinsic Rewards)  เป็นรางวัลที่จะสามารถท าให้ 
บุคคลสามารถท างานในหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง  ที่ 3M จึงพยายามที่จะจ้างพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ภายในและจ ากัดการใช้การจูงใจทางการเงิน  

5)  การให้รางวัลส าหรับผลลัพธ์หรือความพยายาม องค์การนวัตกรรม 
ส่วนใหญ่มักจะให้รางวัลกับความพยายาม และความตั้งใจในการท างานแม้ว่างานน้ันจะไม่
ประสบความส าเร็จก็ตาม  แต่ก็ถือว่าความพยายา มของพนักงานเป็นสิ่งที่ดี ที่ 3M และ 
ตระหนักดีว่าโครงการนวัตกรรมทุกโครงการไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากมีความ
เสี่ยง ดังนั้นจึงจะไม่ลงโทษพนักงานท่ีโครงการไม่ประสบความส าเร็จ เพราะเชื่อว่าความ
ผิดพลาดนั้นอาจมาจากสถานการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้  

6)  รูปแบบการเลื่อนข้ันต าแหน่ง ทีมผู้บริหารของ 3M ประกอบไปด้วย 
ผู้บริหารท่ีจากสายงานทางด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและผู้บริหารท่ีมา
จากสายงานด้านการตลาด เพื่อสร้างความสมดุลและความหลากหลายทางด้านมุมมองและ
แนวความคิด   ที่ 3M มีการให้รางวัลโดยการเลื่ อนข้ันและต าแหน่งที่เรียกว่า Dual-ladders โดย
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โปรแกรมการเลื่อนข้ันต าแหน่งจะแบ่งออกเป็น 2 สายอาชีพ คือ  สายบริหารและสาย
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในการเลื่อนต าแหน่งน้ันจะขึ้นอยู่กับความต้องการของพนักงานว่าต้องการอยู่ใน
สายอาชีพใด เช่น  Art Fry ผู้คิดค้นกระดาษจดบันทึก (Post-it) ได้รับการเลื่อนต าแหน่งด้วย
ระบบ dual-ladders ซึ่งเขาได้เลือกที่จะท างานในสายงานของผู้เชี่ยวชาญ คือ ต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ขององค์การซ่ึงอยู่ในระดับสูงสุดในด้านเทคนิคขององค์การ 
  นอกจากนี้ Higgins (1995: 356-362) ยังได้น าเสนอคุณลักษณะ 49 ประการ 
ของ 3M ส าหรับการเป็นองค์การนวัตกรรม และการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม (The Master of 
Innovation) ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีการก าหนดกลยุทธ์ในการท างานส าหรับผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการนวัตกรรม 

(2)  แยกหน่วยงานใหม่ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสร้าง
นวัตกรรม 

(3)  เชื่อมโยงการจ่ายเงินเดือนและการเลื่อนข้ันต าแหน่งเข้ากับ
นวัตกรรม 

(4)  มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ทั่วทั้งองค์การ 
(5)  มีบุคลากรที่มีความคิด มีความกระตือรือร้น และมีความคิด

สร้างสรรค์ 
(6)  เฉลิมฉลองให้กับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และ

ความส าเร็จ 
(7)  ท างานเชิงรุกในการสร้างโอกาสใหม่ๆ และตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงรุก 
(8)  ส่งเสริมให้พนักงานสละเวลาส่วนหน่ึงในการท างานเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากมุมมองของลูกค้า  นักวิจัย นักการตลาดและผู้จัดการควรจะพบปะกับลูกค้า
เป็นประจ า เพื่อพูดคุยและคิดร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

(9)  ใช้ทีมข้ามสายงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Cross-
Functional New Product Team) และทีมออกแบบกระบวนการใหม่ (Process-Redesign 
Team) 

(10)  เฉลิมฉลองความส าเร็จของความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการใช้สื่อ
ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้วิดีโอเทป 

(11)  อนุญาตให้พนักงานสามารถท าผิดพลาดได้ 
(12)  ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้คิดสร้างสรรค์ และอุทิศเวลา

ให้กับวิจัยและการพัฒนา 
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(13)  ส่งเสริมให้มีการจัดการความเสี่ยงด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย 
รวมไปถึงการลงทุนทางการเงินส าหรับความคิดใหม่ๆ ด้วย 

(14)  คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่าๆ เนื่องจากที่ 3M จ านวน 30% ของยอดขายน้ันมาจากสินค้าที่ได้ผลิตมา
เมื่อ 4 ปีท่ีแล้ว ที่ 3M ปรารถนาให้นวัตกรรมนั้นมีในทุกฝ่ายการผลิตและทุกกระบวนการ  
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  พนักงานทุกคนใน 3M นั้น ทุ่มเทเวลาให้กับนวัตกรรมและ
แนวทางที่จะมุ่งไปสู่การผลิตสินค้าใหม่ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 

(15)  ก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับผู้จัดการเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์
และกระบวนการนวัตกรรม   

(16)  มีศูนย์การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ที่แบ่งออกเป็น 3 ชั้น แตกต่าง
กัน 

(17)  มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสใหม่  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่ง มีเทคโนโลยีท่ี
สมัย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายใน 

(18)  หยุดการตัดสินความคิดใหม่ด้วยกระบวนการแบบทางการ
แนวความคิดใหม่ควรถูกน าเสนอให้กับคนในองค์การหลายกลุ่มและหลายระดับ 

(19)  ใช้ผู้สร้างความส าเร็จด้านความคิดและนวัตกรรม 
(Idea/Innovation Champions) เพื่อเปลี่ยนความคิดแบบกระบวนการท่ีเป็นทางการ  

(20)  สามารถแยกการเมืองและปัจจัยอื่นๆ ออกการจากประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดควรได้รับการทบทวนด้วยความยุติธรรมโดยกลุ่มหลากหลายท่ี
แตกต่างกัน 

(21)  มีการปรับปรุงนวัตกรรมกระบวนการ (Incremental Process 
Innovation) อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงด าเนินการในการคิดค้นนวัตกรรมที่ย่ิงใหญ่ (Big Bang) ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(22)  ท าการทดลองผลิตภัณฑ์ทุกๆ 5 ปีหรือน้อยกว่านั้น 
(23)  เน้นการสื่อสารแบบเปิด (Open Communication) รวมถึงมอง

ความขัดแย้งในด้านบวก 
(24)  มีระบบการประเมินผลความคิดที่เป็นทางการส าหรับทั้ง

ผลิตภัณฑ์กระบวนการ การตลาด และการจัดการนวัตกรรม และแยกการคิดสร้างสรรค์ออกจาก
การประเมิน 
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(25)  กระจายอ านาจทั้งหมดไปยังผู้จัดการแผนก  และให้ผู้จัดการ
กระจายอ านาจไปยังลูกน้องของตน  วัตถุประสงค์คือ สร้างความชัดเจนว่าผู้จัดการและพนักงาน
จะบรรลุความส าเร็จได้อย่างไร 

(26)  ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้เทคนิคในการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
ความคิดใหม่ 

(27)  เชื่อในหลักของความคิดสร้างสรรค์ ว่าสามารถชนะหรือพ่าย
แพ้ได้ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

(28)  มุ่งเน้นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมี
การระบุสินทรัพย์ด้านความรู้ได้ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร น าความรู้ท่ีอยู่ในตัวของบุคคลออกมา มี
กิจกรรมที่ใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อแสวงหาความรู้ท่ีอยู่ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การ  ที่ 3M จะส่งเสริมให้พนักงานมองในทุกๆ ที่ที่มีความคิด รวมถึงคู่แข่ง ลูกค้า 
คู่ค่า และแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ภายนอกองค์การ 

(29)  สร้างการค้าเชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ของกระบวนการใหม่
มาเป็นอันดับแรก 

(30)  มีการรักษาหน่วยธุรกิจขนาดเล็กเอาไว้ (ยอดขายต่ ากว่า 200 
ล้านดอลลาร)์ ให้องค์การมีความยืดหยุ่นและมีอ านาจในการด าเนินงาน  

(31)  ตั้งหลักเกณฑ์ทางการเงินส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เป็นเกณฑ์
เพียงตัวเดียวในหลายๆ เกณฑ์ 3M มองถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

(32)  มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบเชื่อใจ และส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนสามารถจัดการตนเองและแก้ไขปัญหาได้ 

(33)  พนักงานคิดสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย 
(34)  มีการจัดการวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมซึ่ง 3M  ได้เริ่มต้นมายาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 70 ปีจนกลายเป็นองค์การที่มีการ
จัดการวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเยี่ยมที่ดีเยี่ยม  

(35)  มีการปฏิบัติเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน 

(36)  มีการใช้กลยุทธ์ที่รวดเร็วและวัตถุประสงค์ที่มีความท้าทายและ
สามารถบรรลุได้ส าหรับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการบริหารจัดกานวัตกรรม  

(37)  มีการผูกพันธมิตรกับบริษัทอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
กระบวนการ การตลาด และการบริหารจัดการนวัตกรรม เช่น 3M เป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นน า
ในประเทศญี่ปุ่น คือ กลุ่มบริษัทซูมิโตโม 
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(38)  มีระบบการแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการ ซึ่งสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างฝ่ายงานและส่งเสริมให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนที่ไม่ทางการ  

(39)  มีการใช้ภาวะผู้น าแบบปฏิรูป (Transformational Leadership) 
(40)  ให้เวลาพนักงาน 15% ของทุกๆ สัปดาห์ เพื่อให้พนักงานได้

ใช้เวลาในการสะท้อนความคิดและการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวน  
(41)  มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากมันช่วยในการพัฒนาปรับปรุง

องค์การ 
(42)  สนับสนุนทรัพยากรที่ขาดแคลนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย  
(43)  มีการวางแผนเพื่อก าหนดช่วงเวลาในการน าเสนอลูกค้าถึง 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ลดต้นทุนด้วยการพัฒนากระบวนการ สร้างความได้เปรียบของ
โอกาสในผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการตลาด และลดต้นทุนด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรม  

(44)  มีโครงสร้างส าหรับการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การปรับปรุงกระบวนการ และการตลาดหรือการจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(45)  มีโครงการให้ข้อเสนอแนะ (Suggestion Programs) ของ
พนักงานที่มีประสิทธิภาพ 

(46)  ผู้จัดการด้านนวัตกรรมต้องมีคุณลักษณะที่พิเศษ คือ รูปแบบ
การบริหารที่อิสระแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างาน (Hand-Off Management) มีเส้นทางสาย
อาชีพแบบคู่ (Dual Ladders) มีใจชอบนวัตกรรม และขจัดอุปสรรค์ด้านการเมือง 

(47)  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ ที่ช่วยน าความคิด
สร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิด 

(48)  มีความต้องการพนักงานที่ไม่มีการจัดการตามวัตถุประสงค์
ด้านผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการบริหารจัดการนวัตกรรม  

(49)  มีการลงทุนจ านวนมากและมีความเหมาะสมส าหรับการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา (ในปี 1992 ลงทุนไป 7.3% ของยอดขาย) 

White และ Bruton (2007: 92)  ได้กล่าวไว้ว่า 3M เป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริม
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ 3M เป็นองค์การขนาดใหญ่ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมภายใน องค์การ
ในปี 2000 3M มียอดขาย 16.7 พันล้านเหรียญซึ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 60,000 
ผลิตภัณฑ์ ประมาณ 35% ของยอดขาย  หรือ 5.6 พันล้านเหรียญมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความพยายามใน 4 ปีก่อน 3M ส่งเสริมนวัตกรรมโดยการให้เงิน 1.5 
พันล้านเหรียญหรือ 27% ของยอดขายในปี 2000 มาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตในปี 2000 
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 ความส าเร็จของ 3M เกิดขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ โดยการส่งเสริมในระดับ
บุคคล ทีมงานและการสร้างอง ค์การนวัตกรรม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประกอบไปด้วย  การมี
วิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจนมีการระบุถึงเป้าหมายด้านนวัตกรรม ในอดีต 3M มีวิสัยทัศน์ของ
องค์การ “The most innovative” พนักงานจะได้รับ 15% ของเวลาในการท างานในสัปดาห์ เพื่อ
พนักงานได้เลือกโครงการท่ีอยากท า  การให้เม็ดเงินสนับสนุนในระดับบุคคลและกลุ่มในขึ้นของ
ความคิด (Idea Stage) และสนับสนุนเงินให้กับนักวิจัยส าหรับการคิดค้นและทดลองเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่  6-7% ของก าไรจะถูกน าไปเป็นงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาในแต่ละปี  มี
ระบบจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลส าหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  มีการให้โบนัสจะ
เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของฝ่ายหรือแผนก (Unit Performance) 

 
2.3.3  กรณีศึกษา Hewlett-Packard (HP) 
Hewlett-Packard เป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน

องค์การ โดยในการจัดการนวัตกรรมของ HP ก็ประสบปัญหาต่างๆ กว่าจะพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเป็นองค์การ นวัตกรรม Higgins (1995: 87-89) ได้อธิบายการสร้างองค์การ
นวัตกรรมของ HP ตามหลักการวิเคราะห์แบบจ าลอง  7’s ของ Mc Kinsey ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี ้ 

2.3.3.1  กลยุทธ์ (Strategy) 
HP ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนวัตกรรม โดย ก าหนดให้นวัตกรรมเป็นกลยุทธ์

อันดับแรกขององค์การ (Primary Corporate Strategy) ซึ่งในการส่งเสริมกลยุทธ์องค์การน้ัน
จะต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ 
(Functional Strategy) ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม  ในการสนับสนุนกลยุทธ์องค์การ  ที่ HP นวัตกรรมจะ
เป็นวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับในองค์การ เพราะฉะน้ันนวัตกรรมจะ
แทรกซึมอยู่ในการทุกกิจกรรมขององค์การ ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางใหม่ในก ารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (Higgins, 1995: 104) 

HP มีเป้าหมายในการเจริญเติบโตขององค์การ โดยการก าหนดให้สร้างสรรค์
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือที่น าพาความส าเร็จมาสู่องค์การ ซึ่งการ
จัดการเป้าหมายภายในน้ันมีความจ าเป็นต่อการเกิดสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์
ให้กับบุคลากรที่ท างานใน  HP กลยุทธ์ทางธุรกิจของ  HP มีความชัดเจนในการมุ่งเน้นไปยังการ
สร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือช่วยเพิ่ มส่วนแบ่งทางการตลาดและผลก าไร   HP มี
แนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมซึ่งรู้จักกันในชื่อ “HP Way” ซึ่งเป็นแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจขององค์การ HP ที่มีกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน 
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2.3.3.2  ระบบ (System) 
HP ให้ความส าคัญกับ การออกแบบระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในปี 1993 HP ได้รับรางวัล Optima Award จาก Personnel Journal ซึ่ง
เป็นรางวัลส าหรับองค์การท่ีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ยอดเยี่ยม อีกทั้ง HP ยังได้ให้
ความส าคัญกับระบบต่างๆ ด้วย ระบบการผลิตจะมีการใช้ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูง ระบบ
ข้อมูลข่าวสารที่ท าให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ระ บบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่จัดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self 
Assessment)  HP มีการส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด (Open Communication) โดยท่ี Hewlett-
Packard’s Colorado Springs Division ได้มีการออกแบบส านักงานไม่ให้มีผนังกั้นระหว่างโต๊ะ
ท างานของพนักงานเนื่องจาก HP ได้มีการสร้าง พัฒนา และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ให้ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยส่งเสริมในด้านนวัตกรรม  (Higgins, 1995: 186) HP มีระบบท่ีเชื่อมโยง
ในการประเมินและล าเลียงความคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อน ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิชย์ ซึ่งผู้จัดการจะต้องมีความเข้าในความสัมพันธ์ระหว่างความสามรถในการแข่งขันของ
องค์การกับศักยภาพของความคิดในเชิงพาณิชย์  ระบบการประเมินความคิดจะพิจารณาถึง
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของความคิด ว่าความคิดใหม่เหล่าน้ันจะประสบความส าเร็จในทาง
การตลาดหรือไม่   มีโปรแกรมที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรมในองค์การซ่ึงเรียกว่า “The Breakfast of 
Innovation Champions Program” (Higgins, 1995: 224-226) 

2.3.3.3  รูปแบบ (Styles)  
HP จะมีรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม  หน่วยธุรกิจท้ังหลายขององค์การจะมี

อิสระในการด าเนินงาน และพนักงานจะมีหน้าที่และระดับการควบคุมตนเองสูง  (High Locus of 
Control) เนื่องจาก ผู้จัดการของ HP จะมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้กับลูกน้องของ
พวกเขา เพื่อเพิ่มอ านาจหน้าที่ให้พนักงานสามารถปรับปรุงและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ในผลใน
ระยะสั้นที่องค์การจะได้รับก็คือ การมอบอ านาจจะท าให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

2.3.3.4  พนักงาน (Staff) 
HP มีนโยบายในการส่งเสริ มให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน ความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  มี
การจัดสรรเวลาให้กับกลุ่มพนักงานเพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลาในการสะท้อนความคิดและการ
ปฏิบัติงานถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ ผู้จัดการก็จะได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับทักษะการจัดการบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในองค์การด้วย 

ทั้งน้ีที่ HP มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
โดยการน าพนักงานแผนกเครื่องพิมพ์  (Printer) ออกไปทัศนศึกษาหรือเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่
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เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบ หัวฉีดฉีด (Inkjet Printer) ซึ่งท าให้พนักงาน
ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบ หัว ฉีด  
(Dundon, 2002: 49) 

2.3.3.5 ค่านิยมร่วม (Share Value) 
การท าให้พนักงานท้ังหมดเกิดความเชื่อว่า HP เป็นองค์การนวัตกรรม โดย

องค์การค่อยๆ สอดแทรกความเชื่อหรือวัฒนธรรมนี้ไปสู่พนักงานในองค์การ  ภายในห้องทดลอง
ของ HP จะมีบรรยากาศการท างานที่เป็นกันเองเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและความรู้ ทั้งยังมีวัฒนธรรมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์การสามารถสร้างมูลค่า
ได้จากการเปลี่ยนแปลงนั้น HP จะมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ใหม่ข้ึนก่อนที่
คู่แข่งจะท า 

2.3.3.6 โครงสร้าง (Structure) 
โครงสร้างองค์การของ  HP เป็นสิ่งที่โต้แย้งกันมานานเน่ืองจาก HP มีโครงสร้าง

องค์การแบบเก่าที่มีสายบังบัญชามากที่ไม่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม จนกระท่ังในปี 1990 
Young เข้ามารับต าแหน่ง CEO และได้ท าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การใหม่ให้เอื้อต่อ การ
สร้างนวัตกรรม โดยมีการจัดตั้งทีมงานนวัตกรรม ที่มีความหลากหลาย เพื่อมาดูแลรับผิดชอบ
โครงการด้านนวัตกรรมขึ้นเรียกว่า “Czars” ซึ่งแยกตัวออกมาจากโครงองค์การแบบดั้งเดิม 
พนักงาน จะได้รับการมอบอ านาจและอิสระในการด าเนินโครงการและความรับผิดชอบ ด้าน
นวัตกรรม  นอกจากนี้ HP ได้ปรับโครงสร้างองค์การ โดยการแยกหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก จ านวน
มาก หน่วยธุรกิจเหล่านี้มีอ านาจ มีอิสระ สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง และมีความยืดหยุ่น
ในการด าเนินงาน เพื่อการด าเนินงานด้านนวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท าให้มีอิสระใน
การจัดการและมีอ านาจในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
การไหลเวียนของงานรวดเร็วขึ้น (Higgins,1995: 176) 

2.3.3.7 ทักษะ (Skill) 
 HP จัดได้ว่าเป็นองค์การที่มีทักษะในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากมี
พนักงานที่ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ จนท าให้ในปี 1993 HP ได้รับเงินมากกว่า 70% ของผล
ก าไรจากผลิตภัณฑ์ใหม่ HP ได้บุกตลาดด้ วยผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ึงท าให้ HP ประสบความส าเร็จ
ทางการเงินอย่างสูง และท าให้ HP ได้ส่วนแบ่งการตลาดของคอมพิวเตอร์ PC เพิ่มขึ้น ซึ่งจาก
เดิมอยู่ในต าแหน่ง 14 มาอยู่ในอันดับท่ี 6 ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน 

HP ได้ให้ความส าคัญในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้ก่อตั้ง 
กลุ่ม Spam เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดและแบ่งปันความรู้และการปฏิบัติงาน ใน 150 กลุ่ม
ธุรกิจ (Business Divisions) ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีการแบ่งปันข้อมูลเนื่องจากมีการแข่งขันกัน
ระหว่างหน่วยธุรกิจ  (Tidd and others, 2001: 292)  และได้น าวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
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พนักงานโดยประยุกต์ใช้วิธีการกันบัน (Kanban Approach) ซึ่งเป็นวิธีการการจัดการสินค้าคง
คลังในระบบการผลิตมาใช้ วิธีการน้ีช่วยในการลดหรือท าให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งมันจะท าให้ทราบถึงความต้องการในการฝึกอบรมของฝ่า ยงานต่างๆ ทั้งยังได้สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ (Hewlett-Packard Interactive Network: HPIN) ซึ่งเครือข่ายนี้จะมีการถ่ายทอดการ
ฝึกอบรมผ่านทางวิดีโอ เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมซึ่งจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลง  
นอกจากนี้ HP ยังเป็นพันธมิตรกับองค์การท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม เดียวกัน คือ  HP โดยได้สั่งซื้อ
เครื่องจักรส าหรับการผลิต เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด (Inkjet Printer) มาจาก Canon (Dundon, 
2002: 185) 
  จากกรณีศึกษาทั้ง 3 องค์การน้ัน สามารถน ามาสรุปและแบ่งแยกตาม
องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมทั้ง 12 องค์ประกอบ ได้ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4  สรุปกรณีศึกษาขององค์การนวัตกรรม 
 

องค์ประกอบองค์การนวัตกรรม 

องค์การ 

Whirlpool 3M 
Hewlett-
Packard 

1.วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย    
สร้างวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategy) และเป้าหมาย (Goal) 
ที่มุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรม    
    

มุ่งเน้นให้นวัตกรรมเป็นความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency)      
    

สร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน และมีข้อความ (Statement) ที่แสดงถึงความ
ต้องการและความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม     
    

กลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมนั้นถูกถ่ายทอดลงไปสู่ระดับผู้จัดการ  มีการ
ก าหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ 
(Functional Strategy) 

   

    

ก าหนดให้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑแ์ละเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง    
2.โครงสร้างองค์การ    
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์การ
พัฒนาไปสู่องค์การนวัตกรรม    
    

แบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit: 
SUBs) ที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง เพื่อการด าเนินงานด้านนวัตกรรมซึ่งจะท า
ให้เกิดความยืดหยุ่น มีอิสระในการจัดการและมีอ านาจในการปฏิบัติงานตอบสนองการ
บริการต่อลูกค้า 

   

    

โครงสร้างองค์การและการตัดสินใจ (Organization 
Structure and Decision Making) เปิดกว้าง แนวราบ รวดเร็ว    
    



129 
 
ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบองค์การนวัตกรรม 

องค์การ 

Whirlpool 3M 
Hewlett-
Packard 

สร้างทีมงานนวัตกรรม ที่ท าหน้าที่ในการสร้างความคิดใหม่ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ 
แพร่กระจายนวัตกรรมในองค์การ  ดูแลและรับผิดชอบโครงการนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ทีมงานที่มีความหลากหลาย  

 
I-Team 

 
Venture 
Team 

 
czars 

    

สร้างคณะกรรมการผู้น า ที่มีบทบาทในการร่วมสร้าง การจัดการทุกอย่าง และการ
ควบคุมดูแลโครงการนวัตกรรมเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดการเรื่องทางการ
เงิน และการก าหนดเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากร และตรวจกระบวนการและความคิด
ใหม่ส าหรับนวัตกรรม 

   

    

ปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ระดับผู้วิจัยระดับ
ห้องทดลองระดับแผนกวิจัยขององค์การ 

   

3.วัฒนธรรมและค่านิยม    
มีค่านิยมและวัฒนธรรมการท างานที่เน้นผลการปฏิบัติงานระดับสูง (High 
Performance Culture)     
    

วัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีข้อความที่สอดคล้องกับข้อความในวิสัยทัศน ์และ
องค์ประกอบอื่นๆ ขององค์การนวัตกรรม    
    

ต้องส่งเสริมให้ผู้น าใช้ภาวะผู้น าในการส่งผลให้การสร้างนวัตกรรมมีความก้าวหน้า    
    

สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture)    
    

สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นและมีความ
รวดเร็วเพื่อที่จะให้ระบบต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได ้สนับสนุนความคิดที่หลาก
ลาย และการเคารพในการความคิดที่แตกต่าง 

   

    

มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม       
    

ให้การยอมรับและรางวัลแกว่ีรบุรุษ (Heroes)  คือ ผู้ที่แสดงให้เห็นว่าจะท าให้เกิด
ความส าเร็จในความคิดใหม่และเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้  

   
    

มีความตื่นเต้น สนุกสนาน (Fun) และคาดหวังเสมอในสิ่งที่ท า พนักงานจะมีความ
สนุกสนานในการท างานที่ท้าทาย 

   
    

หากความคิดหรือโครงการไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร จะไมย่อมแพ ้(Never 
Give Up) และพยายามท าใหม่เพื่อให้ได้รับการยอมรับ  

   
    

ให้แนวทางการ การสนับสนุนและใหอ้ิสระในการคิด 
สร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงในการท างาน  

   
    

ให้คุณค่ากับความล้มเหลว (Value in Failure) ถ้าหากโครงการไม่ประสบความส าเร็จ
จะไม่มีการประณาม แต่จะให้การยกย่องกับคุณค่าในความล้มเหลวนั้น  
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบองค์การนวัตกรรม 

องค์การ 

Whirlpool 3M 
Hewlett-
Packard 

สอดแทรกความเชื่อหรือวัฒนธรรมนวัตกรรมไปสู่พนักงานในองค์การ และท าให้
พนักงานทั้งหมดเชื่อว่าองค์การนั้น เป็นองค์การนวัตกรรม 

   
    

วัฒนธรรมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ    
4.ผู้น า    
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง(CEO) มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการสร้างและ
ผลักดันให้องค์การมุ่งไปสู่นวัตกรรมเป็นศูนย์กลางการควบคุมนวัตกรรมขององค์การ 
ให้ความช่วยเหลือในทุกกระบวนการนวัตกรรม 

   

    

ผู้น าระดับอาวุโส ผู้จัดการทั่วไป และผู้น าทุกระดับ ถือว่าเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม 
(Leader of innovation) มีหน้าที่รับผิดชอบ (Accountability) ในการวางแผน ท างาน 
สร้างสิ่งแวดล้อมและระบบที่ท าให้ทุกคนสามารถที่จะท าหรือมีพันธสัญญากับการสร้าง
นวัตกรรมร่วมกับบริษัท 

   

    

ผู้น าจะต้องมีพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Co-
Creation) เป็นผู้ร่วมสร้างกระบวนการนวัตกรรม เริ่มจากการพูดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง และความคลุมเครือของนวัตกรรม รวมทั้งการกระตุ้นให้พนักงาน
สามารถต่อสู้กับปัญหาและความซับซ้อนของปัญหาได้  

   

    

ผู้น าจะต้องให้เวลาและพื้นที่แก่พนักงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้น าจะต้อง
จัดสรรเวลาให้กับพนักงาน และอนุญาตให้พนักงานหมุนเวียนการท างานภายใน
ทีมงานต่างๆ พร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างการท างานในแต่ละวันกับการปลูกฝัง
นวัตกรรม 

   

    

ผู้น าจะต้องค้นหาความคิดใหม่ๆ และส่งเสริมให้พนักงานสร้างความคิดใหม่ๆ ซึ่งผู้น า
ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเกิดนวัตกรรม    
    

ดูแลและให้ค าปรึกษา (Mentoring) มีการสอนและให้ค าแนะน ากับพนักงานทุกคนแบบ
ตัวต่อตัว 

   
    

มีการฝึกอบรมเรื่องภาวะผู้น า โดยจ าลองวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อให้ผู้น าได้
ลองปฏิบัติในการปลูกฝังนวัตกรรมใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) และ
การพัฒนาการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

   

    

รูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม   หน่วยธุรกิจขององค์การจะมีอิสระในการ
ด าเนินงาน และพนักงานจะมีหน้าที่และระดับการควบคุมตนเองสูง (High Locus of 
Control) กระจายอ านาจให้พนักงานสามารถปรับปรุงและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 

   

5.บุคลากร    
มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น ส ารวจค้นหา    
    

มีความสนใจกว้างขวาง กระตือรือร้นในการเรียนรู้    
    

เป็นนักแก้ไขปัญหา รูปแบบนักทดลอง นักคิด ไม่กลัวความผิดพลาด    
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบองค์การนวัตกรรม 

องค์การ 

Whirlpool 3M 
Hewlett-
Packard 

มีแรงจูงใจในตนเอง ผลักดันตนเอง เน้นผลงาน มีแรงบันดาลใจในการท างาน มุ่งมุ่น
ความส าเร็จ 

   
    

ท างานอย่างมีจริยธรรมแข็งกล้า ให้สัญญา ท างานเป็นวัฏจักร  มีพฤติกรรมการท างาน
ที่ยืดหยุ่น 

   
    

มีทรัพยากร มีเครือข่าย ได้รับสิ่งต่างๆ จากบุคคลอื่น    
6.ทรัพยากร    
มีการตั้งเป้าหมายการลงทุนทางการเงินด้านนวัตกรรม    
    

นวัตกรทุกคนสามารถเข้าถึงเงินสนับสนุน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเงิน
สนับสนุนแก่พนักงาน      
    

ผู้น ามีหน้าที่ในการสนับสนุนหรืออนุมัติเงินและเป็นผู้แจกจ่าย ซึ่งต้องมีกฎเกณฑ์และ
แนวทางที่ชัดเจนในการจัดสรรเงินงบประมาณ    

7.การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์    
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายนวัตกรรมใน
องค์การ และโปรแกรมรางวัลและการให้การยอมรับ    
    

ไม่มีการตั้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานไว้แน่นอน ไม่ได้พิจารณาแค่ผลงาน
อย่างเดียว แต่จะพิจารณาถึงการได้มาของสิ่งเหล่านั้นว่าสามารถได้มาอย่างไร (How) 

   
    

ผลการปฏิบัติงานจะได้รับการประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และน าเรื่องของ
นวัตกรรมเข้าไปเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณา 

   
    

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จัดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment) 

   
    

ใช้การประเมินแบบ 360    
    

หัวหน้างานและผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานด้วยการส่งเสริมให้
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงและการพัฒนาพนักงานด้วยการให้งานแก่
พนักงาน 

   

    

มีการพัฒนาผู้น า (Leader-Development) ผู้จัดการจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ทักษะการจัดการบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์    
    

มีการรวมกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) คือ รวบรวมคนเก่งที่ดี เข้มแข็ง และได้ให้
ความส าคัญกับคนเก่งและคนที่มีความสามารถ เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันการ
ปลูกฝังนวัตกรรม 

   

    

การฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านความคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวัตกรรม 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบองค์การนวัตกรรม 

องค์การ 

Whirlpool 3M 
Hewlett-
Packard 

8.การให้รางวัลและการยอมรับ    
ให้ความส าคัญกับการให้รางวัลและการยอมรับที่สอดคล้องในทุกระดับนวัตกรรม 
ตั้งแต่ ระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับองค์การ ในนวัตกรรม และหลักการปลูกฝัง
นวัตกรรม 

   

    

เพิ่มความหลากหลายของการให้รางวัลที่เป็นนามธรรมหรือรางวัลที่ไม่เป็นทางการใน
ระดับบุคคล     
    

มีการให้รางวัล การยอมรับและค่าตอบแทนที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน      
    

มีรูปแบบการให้รางวัลที่หลากหลายทั้ง รางวัลที่เป็นตัวเงิน สิ่งจูงใจทางอาชีพ รางวัล
ทางสังคม รางวัลภายใน และรูปแบบการเลื่อนขั้นต าแหน่ง 

 
  

9.การสื่อสาร    
บูรณาการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม 
ด้วยการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับนวัตกรรมไปทั่วทั้งองค์การ    
    

มีการสื่อสารกันในแนวดิ่ง (Vertical Communication) ซึ่งถือเป็นลักษณะที่ส าคัญของ
องค์การนวัตกรรม 

   
    

การสื่อสารวิสัยทัศนใ์ห้พนักงานทุกคนได้รับรู้ทั่วกันอย่างชัดเจน    
    

ระบบการสื่อสารแบบเปิด เช่น นโยบายการเปิดประตู (Open Door)  การไม่มีผนังกั้น
ภายในส านักงาน  

   
    

ให้โอกาสพนักงานการเข้าพบกับลูกค้า (Interface with Customer) เพื่อให้รู้สึกเสมือน
หนึ่งว่าตนเองเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการ 

   
    

ระบบข้อมูลข่าวสารที่ท าให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 

   
    

10.การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร    
ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และระบบการเรียนรู ้
การสร้าง การสะสม การจัดเก็บ และการแบ่งปันความรู้  มีระบบการกระจายและ
จัดเก็บความรู้ที่จะต้องเฉพาะเจาะจงและแบ่งปันความคิดในการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความรู้ 

   

    

การจัดการความรู้ท าให้ผู้น าเป็นบุคคลที่สามารถสอนงานคนอื่นได้ และท าให้บุคคล
สอนตนเองด้านนวัตกรรมได้ด้วย    
    

บุคลากรในองค์การต้องสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมได้    
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบองค์การนวัตกรรม 

องค์การ 

Whirlpool 3M 
Hewlett-
Packard 

มีระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์และจัดพื้นที่ส าหรับให้พนักงานใน
องค์การได้เข้ามามีส่วนร่วมในเส้นทางของนวัตกรรม “E-Space Innovation” เป็นเว็บ
ไซด์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรม 

   

    

มีวิธีการจัดการความรู้มีวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ การจัดตั้งทีมงาน KM และพัฒนา
เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า    

11.การประเมินและการล าเลียงความคิด    
ระบบที่เชื่อมโยงในการประเมินและล าเลียงความคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่    
12.เครือข่าย    
เป็นพันธมิตรกับองค์การที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน    

 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษา คุณลักษณะ องค์ประกอบ และ ตัวแบบ (Model) ขององค์การนวัตกรรม
นั้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปเป็น คุณลักษณะ ขององค์การนวัตกรรม 12 คุณลักษณะ ซึ่งในแต่ละ
คุณลักษณะมีงานวิจัยท่ีสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 
2.4.1  วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย (Vision Strategy and Goal) 
Saleh และ Wang (1993: 14-21) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อองค์การนวัตกรรม 

ผลการศึกษาพบว่า  กลยุทธ์องค์การส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรม   โดยท่ีเสนอแนะว่า 
องค์การควรมีกลยุทธ์ที่เน้นความเป็นผู้ประกอบการมีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการเน้น
ให้มีการจัดการกับความเสี่ยง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความอดทนต่อความผิดพลาดและได้เรียนรู้
จากความผิดพลาดนั้น การเน้นกลยุทธ์เชิงรุกจะช่วยในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้กับองค์การ 

Terziovski (2002: 5-14)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์นวัตกรรม 3 
แบบ คือกลยุทธ์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical) ที่มีการเปลี่ยนแปลง แบบค่อย
เป็นค่อยไป  (Incremental) และแบบผสมผสาน (Integrated) ที่มีต่อความเป็นเลิศด้านผลการ
ปฏิบั ติงาน ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ แบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ ค่อยเป็นค่อยไป 
(Incremental) หรือเรียกว่า “Bottom-up’’ เป็นกลยุทธ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับการ
พัฒนาปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและผลิตภาพในโรงงาน ส่วนกลยุทธ์นวัตกรรมที่
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เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical) เหมาะสมที่จะน ามาใช้เพื่อการเพิ่มการแข่งขันทางเทคโนโลยี 
ส่วนกลยุทธ์แบบผสมผสาน (Integrated) คือ มีทั้งแบบรุนแรงและแบบเพิ่มขึ้นนั้นส่งผลน้อยต่อ
ความเป็นเลิศของผลการปฏิบัติงาน  ผลการศึกษาครั้งนี้ได้แนะน าให้ผู้จัดการใช้กลยุทธ์
นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental) อย่างต่อเนื่องเป็นหลักในการ
ผลักดันการพัฒนาปรับปรุง  และใช้กลยุทธ์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical) 
ในช่วงเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ 

Sahu (2004: 8-13) ศึกษาเรื่องการน า Product Scorecard และ Product Innovation 
Scorecard เข้ามาใช้การสร้างกลยุทธ์นวัตกรรมในองค์การ งานเขียนนี้แสดงให้เห็น ถึงกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Strategy-Focused Product Innovation) ที่สามารถน า Product 
Scorecard และ Product Innovation Scorecard เข้ามาใช้ในการวางแผนก ลยุทธ์ได้ ซึ่งท้ัง 2 
สิ่งนี้เหมือนกับ Balanced Scorecard ที่ใช้ส าหรับเป็นการอธิบายกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์และกล
ยุทธ์ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยการใช้แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map)  

โดย Product Scorecard คือ ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน ที่ท าให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
มองผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์จากหลายมุมมอง  และใช้ส าหรับสร้างความต้องการใหม่
ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายทางการเงินหรือพันธกิจที่เหมาะสม 

ส่วน Product Innovation Scorecard คือ ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีท าให้ นวัตกร
มองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้จากหลายมุมมอง และใช้ส าหรั บวัดผลการปฏิบัติงานของนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องโดยนวัตกร  ซึ่งท้ัง Product 
Scorecard และ Product Innovation Scorecard ใช้ส าหรับการประเมิน การปรับปรุงการวาง
ต าแหน่ง การจัดการวงจรชีวิต และส่วนอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย ที่ได้เสนอไว้นั้น สามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มแรก  งานวิจัยท่ีศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการสร้างกลยุทธ์นวัตกรรม ซึ่งงานวิจัย
ของ Saleh และ Wang เสนอให้องค์การมีกลยุทธ์ที่เน้นความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ
ความเสี่ยงและเป็นกลยุทธ์เชิงรุก ส่วน Terziovski เสนอให้องค์การใช้กลยุทธ์ นวัตกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบ ค่อยเป็นค่อยไป (Incremental) อย่างต่อเนื่องเป็นหลักในการผลักดันการ
พัฒนาปรับปรุง  และใช้กลยุทธ์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical) ในช่วงเริ่มต้นของ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ 

กลุ่มที่สอง  งานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมโดยใช้ระบบ 
Balanced Scorecard ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม คือ Product Scorecard และ Product 
Innovation Scorecard ตามงานวิจัยของ Sahu 
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2.4.2  โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) 
Saleh และ Wang (1993: 14-21) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่ งผลต่อองค์การนวัตกรรม 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างองค์การส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรม   โดยเสนอแนะว่า
โครงสร้างองค์การควรเน้นความร่วมมือและการสังเคราะห์ ด้วยการสร้างทีมงานที่มีความ
หลากหลายและกระตุ้นให้ท างานข้ามสายงานมากขึ้น ทั้งนี้การสร้างความยืดหยุ่นในโครงสร้าง
องค์การ ก็คือการท าให้องค์การเป็นแบบองค์การสิ่งมีชีวิต 

 Sciulli (1995: Abstract) ศึกษาความแตกต่างของโครงสร้างองค์การและสภาพแวดล้อม
กับรูปแบบนวัตกรรมในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า  รูปแบบนวัตกรรมที่แตกต่างกัน 4 แบบ มี
โครงสร้างองค์การและสภาพแวดล้อม ดังนี้ 

1)  นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental 
Innovation) มีโครงสร้างองค์การแบบทางการน้อยและเป็นองค์การขนาดเล็ก  

2)  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์อยู่ใน
ระดับต่ าสภาพแวดล้อมมีความซับซ้อนสูง และเป็นองค์การขนาดใหญ่  

3)  นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์อยู่
ในระดับต่ าแต่มีระดับความเป็นทางการสูง  

4)  นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical Innovation) มีโครงสร้างแบบ
รวมศูนย์อยู่ในระดับต่ า มีสภาพแวดล้อมแบบบูรณการและมีความซับซ้อน และเป็นองค์การ
ขนาดใหญ่ 

 Ahmed (1998: 30-43) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อวัฒนธ รรมและบรรยากาศ
ส าหรับนวัตกรรม ผลการศึกษาเสนอ ลักษณะโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิต  (Organic 
Structures) ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ว่าควร มีอิสระจากกฎระเบียบ  มีความไม่เป็น
ทางการและมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน มีมุมมองความคิดเห็นและการตัดสินใจท่ีหลากหลาย  มีการ
สื่อสารแบบเผชิญหน้า มีทีมงานร่วมสายงาน  ให้ความส าคัญกับการปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และ
จุดมุ่งหมาย เปิดรับความคิดจากภายนอกองค์การ  มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  ไม่มีการ
แบ่งระดับชั้นบังคับบัญชา และมีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในทุกระดับขององค์การ 

ทั้งน้ียังได้เสนอลักษณะโครงสร้างองค์การท่ีมีอิสระและมีความยืดหยุ่นในการท างาน ว่า
ควรมีการมอบอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบให้กับพนักงานระดับล่าง  มีโครงสร้างเป็น
แบบกระจายอ านาจ  พนักงานมีอิสระในการท างาน  มีความคาดหวังจากการกระท า  มีความเชื่อ
ว่าบุคคลสามารถสร้างคุ ณค่าให้กับองค์การ  มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ท างาน และมีความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการตัดสินใจ และมีความเป็นระบบราชการต่ า 

 



136 
 

 Sununta และ Bechter (2001: 35-57) ศึกษากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
นวัตกรรมองค์การ โดยศึกษาจากองค์การในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างองค์การมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับนวัตกรรมขององค์การ คือ ถ้าองค์การมีโครงสร้าง
แบบเครื่องจักรมากเท่าไหร่ก็จะมีนวัตกรรมน้อย   และงานวิจัยได้เสนอแนะว่า องค์การควรลด
โครงสร้างองค์การท่ีมีล าดับชั้นและแผนกหรือฝ่ายมากเกินไป เพื่อช่วยส นับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมในองค์การ  

 Jantan, Nasurdin และ Fadzil (2003: 213-226) ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
องค์การและวัฒนธรรมของการออกแบบองค์การนวัตกรรมกับประเภทของนวัตกรรมในประเทศ
มาเลเซีย โดยในส่วนของโครงสร้างองค์การน้ันพบว่า โครงสร้างองค์การท้ังรูปแบบเป็นทางการ 
(Formalization) และ รูปแบบรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) ไม่มีความสั มพันธ์กับประเภท
ของนวัตกรรม 

 Toh (2007: Abstract) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์การกับนวัตกรรม 
โดยโครงสร้างองค์การน้ันเน้นไปท่ีประเด็นของโครงสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ที่แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ หน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่ถูกแบ่ งออกมาอย่าง
เฉพาะเจาะจง (Specialize) กับการบูรณาการหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเข้ากับหน่วยงานอื่น
ภายในหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (Integrated)   โดยผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างองค์การแบบ
ทั่วไป (General) จะท าให้หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตนวัตกรรมที่เป็นแบบหรือคุณลักษณะ
ทั่วไป  ส่วนโครงสร้างองค์การแบบเฉพาะเจาะจง (Special) จะท าให้หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตนวัตกรรมที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงด้วย ดังนั้น ถ้าองค์การต้องการสร้างนวัตกรรมที่กว้าง
หรือแบบทั่วไปโครงสร้างองค์การก็ต้องเป็นแบบทั่วไป  แต่หากต้องการสร้างให้นวัตกรรมมี
ความเฉพาะเจาะจง โครงสร้างองค์การก็ต้องมีความเฉพาะเจาะจงด้วย  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
ถ้าหากหน่วยงานวิจัยและพัฒนามีความเฉพาะเจาะจงน้อย งานวิจัยและพัฒนาก็จะพัฒนา
นวัตกรรมที่มีขอบเขตที่กว้างขว้างและถ้าหากมีการ บูรณาการหน่วยงานภายในหน่วยงานวิจัย
และพัฒนามาก งานวิจัยและพัฒนาก็มีแนวโ น้มจะพัฒนานวัตกรรมที่มีขอบเขตที่กว้างขว้าง
เช่นกัน 
 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การท่ีได้เสนอไว้นั้น สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ  
 กลุ่มแรก  งานวิจัยท่ีศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะถึงโครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม โดย 
Saleh และ Wang เสนอให้องค์การนวัตกรรมควรมีโครงสร้างเป็นแบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Ahmed ที่ได้เสนอคุณลักษณะของโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิต  ส่วน Sununta 
และ Bechter เสนอแนะว่า องค์การควรลดล าดับชั้นเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
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 กลุ่มที่สอง  งานวิจัยท่ีศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์การกับ
นวัตกรรม รูปแบบนวัตกรรม และประเภทนวัตกรรม ได้แก่งานวิจัยของ Sciulli, Jantan and 
others และ Toh 
 
 2.4.3  วัฒนธรรมและค่านิยม (Culture Value and Climate) 

 Amabile, Conti, Coon, Lazenby และ Herron (1995: 1154-1184) ศึกษาเพื่อประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการคิดสร้างสรรค์  ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การท่ี
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Organizational Encouragement) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนัก งาน วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
(Organizational Encouragement) ซึ่งจะต้องเป็นวัฒนธรรมที่มีความยุติธรรม มีการตัดสินเชิง
สร้างสรรค์ มีการให้รางวัลและการยอมรับส าหรับพนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ การมี
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาความคิดใหม่ และการมี วิสัยทัศน์ร่วม การให้อิสระในการตัดสินใจ
และการท างาน (Freedom) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน การ
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ (Sufficient Resource) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ ย่างเพียงพอ (Sufficient 
Resource) คือ การประเมินทรัพยากรให้มีความเหมาะสม เช่น เงินทุน วัสดุ เครื่องเอื้อนวย
ต่างๆ และข้อมูลข่าวสาร การให้ความท้าทายในการท างาน (Challenge Work) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน การให้ความท้าทายในการท างาน (Challenge 
Work) การได้รับมอบหมายงานท่ียากและมีความส าคัญ 

 Susanj (2000: 349-361) ศึกษาวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของ
โรงงานในประเทศยุโรป ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมที่มุ่งนวัตกรรม (Orientation 
Innovation) เป็นตัวพยากรณ์ความแตกต่างที่ดีกว่าวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นในด้านอื่นๆ 

 Jantan and others (2003: 213-226) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์การและ
วัฒนธรรมของการออกแบบองค์การนวัตกรรมกับประเภทของนวัตกรรมในประเทศมาเลเซีย 
โดยในเร่ืองวัฒนธรรมนั้น ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
วัฒนธรรมการสนับสนุนและให้ความร่วมมือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Technology Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)  ส่วนวัฒนธรรม
ด้านสนับสนุนและให้ความร่วมมือ และวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้แล ะการพัฒนามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับนวัตกรรมการบริหารจัดการ (Management Innovation) 

 Ismail (2005: 639-654) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์
และองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีต่อนวัตกรรม ผลการศึกษาพบว่า ทั้งวัฒนธรรมการเรียนรู้และ
บรรยากาศแห่งการคิดสร้ างสรรค์สามารถท านายการเกิดนวัตกรรมได้ถึง 58.5%   ทั้งน้ีพบว่า
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วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์สูงมากกับนวัตกรรม ซึ่งมากกว่าบรรยากาศ
การเรียนรู้ขององค์การ   

 Hartmann (2006: 159-172) ได้ศึกษาวิจัยถึงบทบาทวัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อการ
กระตุ้นพฤติกรรม ด้านนวัตกรรมในบริษัทก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การมี
บทบาทที่ส าคัญในการกระตุ้นพฤติกรรมด้านนวัตกรรม ซึ่งวัฒนธรรมสามารถสร้างให้พนักงาน
ในองค์การมีพันธสัญญาด้านนวัตกรรมเสมือนเป็นค่านิยมองค์การและการยอมรับแนวปฏิบัติ 
(Norms) ด้านนวัตกรรมในองค์การ วัฒนธรรมในบริษัทก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรม ใน
การศึกษาพบว่ากิจกรรมที่ต้องท าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์การท่ีสนับสนุน
นวัตกรรม คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยทันที มีช่องทางในการสื่อสารส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้
ภายใน การให้อ านาจในการท างานที่มีเอกลักษณ์ห รืองานที่มีความส าคัญ การริเร่ิมโครงการ
นวัตกรรม การให้ระบบรางวัลและสิ่งจูงใจที่ความเหมาะสม 

 Kriengsak, Stewart และ Mohamed (2008: 407-422) ได้ท าการศึกษาวิจัยบทบาท
ของบรรยากาศด้านนวัตกรรมที่มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ กรณีศึกษาบริษัทออกแบบ 
ซึ่งการศึกษานี้ได้ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม 
ดังนี้ 

1)  บรรยากาศที่ส่งเสริมนวัตกรรม ได้แก้ การมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่นวัตกรรมความรู้สึก 
ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการสนับสนุนด้านนวัตกรรม 

 2)  วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมนวัตกรรม ได้แก่ การส่งเสริมนวัตกรรม ให้ 
พนักงานมีอิสระและอ านาจในการท างาน ให้การสนับสนุนและเอื้ออ านวยในการสร้างนวัตกรรม 

โดยผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศที่ส่งเสริมนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อ
วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมนวัตกรรม และวัฒ นธรรมองค์การท่ีส่งเสริมนวัตกรรมมีอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงต่อผลลัพธ์ของนวัตกรรมด้วย 

 Dobni (2008: 539-559) ได้วิเคราะห์หาปัจจัยท่ีใช้วัดวัฒนธรรมนวัตกรรม ผลการศึกษา
พบว่า วัฒนธรรมนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 4 มิติ  7 ปัจจัยดังน้ี 

1)  ความมุ่งม่ัน ตั้งใจด้านนวัตกรรม 
(1)  ความชอบด้านนวัตกรรม (Innovation Propensity) ระดับของการสร้าง 

นวัตกรรมในองค์การอย่างเป็นทางการ มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมายวัตถุประสงค์ และการ
ปฏิบัติการเข้าไปในรูปแบบและกระบวนการของธุรกิจ 

(2)  สมาชิกในองค์การ (Organizational Constituency) ระดับของพนักงานที่ 
มีความผูกพันกับนวัตกรรมและดูว่าพนักงานคิดเรื่องตนเองกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรในเรื่อง
คุณค่า ความเท่าเทียม และการส่งเสริมในการองค์การ 
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2)  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม 
(1)  การเรียนรู้ขององค์การ (Organizational Learning) ระดับของโอกาสใน

การฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงานท่ีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
(2)  ความคิดสร้างสรรค์และการเสริมพลัง (Creativity and Empowerment) 

ความสามารถของพนักงานในการสร้างสรรค์ และการเข้าถึงการเสริมพลัง  
3)  พฤติกรรมระดับปฏิบัติการท่ีมีความจ าเป็นต่อตลาดและการมุ่งเน้นคุณค่า 

(1)  มุ่งเน้นตลาด (Market Orientation) การแพร่กระจายความรู้ด้านลูกค้า 
คู่แข่ง และความเข้าใจในห่วงโซ่คุณค่าที่อุตสาหกรรมของตนเอง 

(2)  มุ่งเน้นคุณค่า (Value Orientation) ระดับของพนักงานท่ีมุ่งเน้น
กระบวนการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

4)  สภาพแวดล้อมในการปรับใช้นวัตกรรม 
(1)  บริบทในการน าไปปรับใช้ (Implementation Context) ความสามารถ

ขององค์การในการจัดการกับความคิดที่เพิ่มมูลค่า  
(2)  ความสามารถในการเชื่อมโยงระบบและกระบวนการเข้ากับโอกาสใน

สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน 
จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมและค่านิยมที่ได้เสนอไว้นั้น  จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่

เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมนวัตกรรม หรือบรรยากาศองค์การกับผลลัพธ์ด้าน
นวัตกรรมหรือพฤติกรรมด้านนวัตกรรมของพนักงาน ซึ่งผลการศึกษาทั้งหมดพบตรงกันว่า
วัฒนธรรมหรือบรรยากาศ องค์การมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมหรือพฤติกรรมนวัตกรรมของ
พนักงาน  นอกจากนี้ในแต่ละงานวิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะถึงคุณลักษณะของวัฒนธรรม
องค์การท่ีเหมาะสมกับองค์การนวัตกรรมไว้ด้วย  ส่วนงานวิจัยของ Dobni เป็นการศึกษาถึง
ปัจจัยท่ีจะใช้วัดวัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อประเมินว่าวัฒนธรรมนวัตกรรมควรเป็นอย่างไร 

 
2.4.4  ผู้น า (Leader) 
 Ahmed (1998: 30-43) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อวัฒนธรรมและบรรยากาศ

ส าหรับนวัตกรรม ลักษณะภาวะผู้น าที่มีพัน ธสัญญาและมีส่วนร่วมในนวัตกรรม คือ  ผู้บริหาร
ระดับสูงมีพันธสัญญาในการสร้างนวัตกรรม ผู้น ามีวิธีการท างานแบบเดินตรวจสอบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และยึดม่ันในวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 Sununta และ Bechter (2001: 35-57) ศึกษากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
นวัตกรรมองค์การ โดยศึกษาจากองค์การในประเทศไทย พบว่า ภาวะผู้น าในองค์การเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมากที่ ช่วยให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ และการศึกษานี้เสนอแนะว่าองค์การ
นวัตกรรมในประเทศไทยควรได้รับการสนับสนุนและความเชื่อจากผู้น าในองค์การ ผู้น าต้องท า
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หน้าท่ีในการต้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ท่ีเน้นการเติบโตขององค์การ ความเช่ือและค่านิยม
ของผู้บริหารระดับสูงจะเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม   

 Institute of Work Psychology (2003) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรม ผล
การศึกษาได้เสนอว่า ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการกระตุ้นและสร้างความม่ันใจให้กับ

พนักงานในการลองท าส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงจะท าให้พนักงานมีความรู้ มีทักษะ และความสามารถใหม่ๆ 

ในการท่ีจะน าไปใช้สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยเดียวกันน้ี
ยังได้ระบุว่านวัตกรรมจะสร้างให้เกิดข้ึนได้ ต้องอาศัยบรรยากาศในการท างานท่ีเอื้อต่อ

พฤติกรรมดังกล่าว ซ่ึงหมายถึงพนักงานจะต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ซ่ึงผู้บริหารควรให้การ
สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว  นอกจากน้ี องค์การควรท่ีจะมีโครงสร้างและ

กระบวนการท างานท่ีสนับสนุนการถ่าย โอนความรู้ใหม่ๆ 

 Gliddon (2006: 80-92) ท าการศึกษาเพ่ือสร้างตัวแบบขีดความสามารถ (Competency 
Model) ของผู้น านวัตกรรม (Innovative Leader) เป็นการศึกษาจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีภาวะผู้น า

ด้านนวัตกรรม ซ่ึงผลการศึกษาสามารถแบ่งขีดความสามารถของผู้น าด้านนวัตกรรมออกเป็น 
10 ด้าน  โดยในแต่ละด้านจะแบ่งขีดความสามารถออกเป็น 3 ระดับ คือ ผู้เช่ียวชาญ (Expert) 

ขีดความสามารถหลัก(Core) ขีดความสามารถเสริม (Supplementary) ดังต่อไปน้ี 

 
 

ตารางที่ 2.5  ตัวแบบขีดความสามารถของผู้น านวัตกรรม 

 

ผู้เช่ียวชาญ  

(Expert) 

ขีดความสามารถหลัก 

(Core) 

ขีดความสามารถเสริม  

(Supplementary) 

1. ด้านการเรียนรู้   

 เป็นผู้ก าหนด

นวัตกรรม 

 มุ่งเน้นส่ิงท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐาน 

 ใช้นักเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรม 

 อยากรู้อยากเห็น 

 มีความรู้ทางด้านธุรกิจ 

 สามารถวิเคราะห์ความต้องการ 

 มีค่านิยมในพัฒนาการศึกษา 

 น าวิธีการวิจัยเข้ามาใช้ 
 

2. ด้านการน ากลุ่มหรือทีมงาน 

 การจัดการความ

คาดหวัง 

 การน าโดยการ

ปฏิบัติเป็น

ตัวอย่าง 

 รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของทีมงาน 

 มีการท างานเป็นทีม 

 มีพันธสัญญาต่อทีมงาน 

 มีการมอบอ านาจ 

 สร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน 

 ท างานเป็นทีมงานแก้ปัญหา 

 จะต้องบ่มเพาะความจงรักภักดี 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 

 
ผู้เช่ียวชาญ  

(Expert) 

ขีดความสามารถหลัก 

(Core) 

ขีดความสามารถเสริม (Supplementary) 

3. ด้านระดับพลังงานและแรงจูงใจ 

 มีความรู้สึก

จ าเป็นเร่งด่วน 

 สามารถจัดการความเครียด 

 มีการจูงใจ 

 มีความทะเยอะทะยาน 

 ขับเคล่ือนด้วยความปรารถนา  

 มีความมุ่งม่ันในการท างาน 

 มีความอุตสาหะ 

 มุ่งเน้นความส าเร็จ 

 ชอบการแข่งขัน 

4. ด้านการจัดการและการมอบหมาย 

 มีความสามารถ

ในการวางแผน

และการจัดการ

โครงการ 

 สามารถจัดการเวลา 

 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

 มีการมอบหมายงาน 

 รับรู้ความต้องการใช้ทรัพยากร 

 

5. ด้านการส่ือสาร ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความฉลาดทางด้านอารมณ์ 

  มีความเข้าใจในอวัจนภาษา 

 มีความเข้าใจจิตใจของคนอื่น 

 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 มีความสามารถในการส่ือสาร 

 แปลความหมายในการส่ือสาร 

 สามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน 

 สามารถการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง 

 สามารถการตั้งค าถามปลายเปิด 

 มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ 

 ใช้นโยบายเปิดประตู 

 มีทักษะในการเขียนท่ีดี 

 เป็นผู้ฟังท่ีดี 

 สนับสนุนการอภิปราย 

 เป็นผู้ดูแลควบคุมข้อมูลข่าวสาร 

 มีไหวพริบในการตอบสนองสถานการณ์
ต่างๆ 

6. ด้านการมีพันธสัญญาและความรู้สึกการเป็นเจ้าของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มีความรับผิดชอบ 

 สามารถสร้างวัฒนธรรมไว้วางใจ 

 การก าหนดเป้าหมาย 

 โยงเป้าหมายบุคคล ฝ่ายงาน องค์การ 

 มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า 

 มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 เป็นผู้ริเริ่ม 

 มีความเชื่อม่ันในตัวเอง 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 
Tabor (2007: Abstract) ศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผู้น า วัฒนธรรม และนวัตกรรมองค์การ: 

กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า องค์การสามารถสนับสนุนนวัตกรรมองค์การได้
โดย ผู้น าน้ันจะต้องเข้าใจมูลค่าและมีส่วนร่วมกับองค์การ  ผู้น าธนาคารต้องมีความเข้าใจอย่าง

แจ่มชัดต่อการส่งมอบมูลค่าให้แก่ลูกค้า และผู้น าต้องมีส่วนร่วมกับองค์การ ท้ังบุคลากร 

กระบวนการ องค์การ ส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศ และพบว่านวัตกรรมในองค์การถูกสร้างโดย
บทบาทภาวะผู้น า 

ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 

 
ผู้เช่ียวชาญ  

(Expert) 

ขีดความสามารถหลัก 

(Core) 

ขีดความสามารถเสริม (Supplementary) 

7. ด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

  มีความสามารถในการระบุปัญหา 

 ส่งเสริมให้เกิดความคิดใหม่ 

 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 

 มีความยืดหยุ่น 

 สร้างสรรค์ความคิดใหม่ 

 มุ่งเน้นการพัฒนา 

 มีการใช้วิธีการระดมสมอง 

 ส ารวจและใช้วิธีการเปรียบเทียบ 

 ยอมรับความผิดพลาด 

 ใช้การฉายภาพอนาคตและการจ าลอง
บทบาท 

 มีความกล้าเส่ียง 

8. ด้านบทบาท อ านาจ และการเมือง 

  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 มีความเชี่ยวชาญในบทบาทหน้าท่ี 

 มีความอ่อนน้อม 

 มีความสามารถในการเจรจา 

 มีอิทธิพลและผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายองค์การ 
 

 มีความสามารถในการแสดงบทบาท
การเมืองในองค์การ 

 มีศิลปะในการเจรจา 

 มีความกล้าหาญและม่ันใจ 

 มีความเป็นนักขายท่ีดี 

 ใช้การฉายภาพอนาคตและการจ าลอง
บทบาท 

 ใช้ทฤษฏีเกมส์มาใช้ในการอธิบายพันธกิจ
และการด าเนินกลยุทธ์ 

9. ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

  ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์  

 พัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการคิดเชิงระบบ 

 มีมุมมองท่ีหลากหลาย 

 มีความเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์การ 

10. ด้านความเข้าใจส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ 

  มีความรู้เก่ียวกับคู่แข่ง  รับรู้ศักยภาพขององค์การ 

 ตระหนักถึงสภาพการตลาดและอุตสาหกรรม 

 มีพันธมิตรภายนอกองค์การ 
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 Jong และ Den Hartog (2007: 41-64) ท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้น าที่มีต่อการเพิ่ม
พฤติกรรมนวัตกรรมของพนักงาน รวมไปถึงความคิดและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้วย  ผล
การศึกษาครั้งนี้จึงได้พฤติกรรมของผู้น า 13 ประการ ที่ช่วยสนับสนุนพฤติกรรมนวัตกรรมของ
พนักงานและรวมไปถึงความคิดและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้วย ดังต่อไปนี้ 

1)  การท าตนเป็นแบบอย่างด้านนวัตกรรมด้วยการแสดงพฤติกรรมนวัตกรรม 
หมั่นแสวงหาโอกาส คิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และพยายามกับการพัฒนา  

2)  การกระตุ้นสติปัญญา เพื่อเป็นการเพิ่มการตระหนักในปัญหาและกระตุ้นให้
คิดใหม่ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติ  กระตุ้นให้พนักงานแสดงพฤติกรรมนวัตกรรมและผู้น า
ต้องให้ความส าคัญกับพฤติกรรมเหล่านั้น จะย่ิงท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมนวัตกรรมมากขึ้น  

3)  การกระตุ้นให้เผยแพร่ความรู้ ด้วยการให้มีการสื่อสารแบบเปิด มีโครงสร้าง
การสื่อสารที่ช่วยสนับสนุนการประชุมการท างานแบบไม่ทางการ 

4)  การให้วิสัยทัศน์  มีการสื่อสารวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน และให้แนวทางการ
ปฏิบัติและด าเนินกิจกรรมในอนาคต 

5)  การเป็นท่ีปรึกษา มีการสอบถามถึงความคิดเห็นและการตัดสินใจของ
พนักงาน ซึ่งเป็นการตรวจสอบพนักงานก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้น า ให้ค าแนะน าการ
ตัดสินใจและความคิดต่างๆ ผู้น าต้องพูดคุยและให้ค าปรึกษาแลกเปลี่ยนกับพนักงาน 

6)  การกระจายงาน การให้อ านาจแก่พนักงานในการรับผิดชอบงานของตนเอง
อย่างเป็นอิสระ 

7)  การสนับสนุนนวัตกรรม การที่ผู้น าให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นสิ่งที่จูงใจ
พนักงาน ผู้น าต้องช่วยเหลือพนักงานและไม่ลงโทษพนักงานท่ีท างานผิดพลาด ให้มองว่าความ
ผิดพลาดเป็นโอกาสของการเรียนรู้  หัวหน้าต้องเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม  

8)  การจัดการข้อมูลป้อนกลับ ผู้น าควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์แก่
พนักงานเพราะจะช่วยให้พนักงานพัฒนาปรับปรุงตนเอง  พร้อมทั้งการขอข้อมูลป้อนกลับจาก
ลูกค้าด้วย สามารถน ามาใช่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

9)  การนับถือ การชื่นชมหรือแสดงความนับถือพนักงาน สามารถท าได้โดยการ
ชมเชย การให้รางวัลหรือการเฉลิมฉลอง 

10)  การให้รางวัลส าหรับผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม ทั้งรางวัลที่เป็นตัวเงิน
และวัตถุต่างๆ จะช่วยให้พนักงานมีความพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

11)  การให้ทรัพยากรทั้งเวลา และเงิน 
12)  การดูแล  ผู้น าต้องคอยหม่ันติดตามกระบวนการท างานของพนักงาน 

เพื่อให้แน่ใจว่างานนั้นจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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13)  การมอบหมายงานท่ีท้าทายให้กับพนักงาน และให้พนักงานมีความมุ่งม่ันใน
การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 

 Kriengsak and others (2008: 407-422) ศึกษาบทบาทของบรรยากาศนวัตกรรมท่ีมี
ต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซ่ึงการศึกษาน้ีได้ตัวแปรท่ีเป็นภาวะผู้น าท่ีส่งเสริมนวัตกรรม 

ดังน้ี 

1) การสร้างความส าเร็จด้านนวัตกรรม (Innovative Championing) 
2) การสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  

3) การมีความผูกพันและสนับสนุนนวัตกรรม 
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าท่ีส่งเสริมนวัตกรรมส่งผลและมีอิทธิพลทางบวกโดยตรง

ต่อบรรยากาศท่ีส่งเสริมนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมนวัตกรรม 

 Ailin และ Lindgren (2008: 98-103) ศึกษาภาวะภาวะผู้น าด้านนวัตกรรมท่ีสนับสนุนให้
องค์การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าด้านนวัตกรรมต้องมี

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและต้องส่งเสริมและเช่ือว่านวัตกรรมเป็นกลไกล
ท่ีส าคัญท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จ ภาวะผู้น าด้านนวัตกรรมจะต้องมีพันธสัญญาท่ีมุ่งม่ัน

ในการริเร่ิมการเป็นภาวะผู้น าด้านนวัตกรรม ซ่ึงจะได้รับมุ่งเน้นสนับสนุนภาวะผู้น าในเชิงกล

ยุทธ์จากกิจกรรมนวัตกรรมขององค์การ เพราะบทบาทของภาวะผู้น าด้านนวัตกรรมจะเก่ียวข้อง
กับนวัตกรรมขององค์การกับกระบวนการนวัตกรรมต่างๆ ดังน้ันภาวะผู้น าด้านนวัตกรรมจะต้อง

มีบทบาทในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการด้านนวัตกรรม คือ ต้องมีเทคนิคในการจัดการ
นวัตกรรม  และผู้น าจะต้องตระหนักถึ งความส าคัญของการมีเครือข่ายและพันธมิตรด้าน

นวัตกรรม 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้น าท่ีได้เสนอไว้น้ัน จะเห็นได้ว่างานวิจัยท้ังหมดเป็น
การศึกษาเพ่ือหาและน าเสนอคุณลักษณะ คุณสมบัติ พฤติกรรม ขีดความสามารถของผู้น า เพ่ือ

ส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การ  โดยทุกงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้น ามีความส าคัญต่อการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การ 

 

2.4.5  บุคลากร (People) 

 Ahmed (1998: 30-43) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ส าหรับนวัตกรรม และได้เสนอคุณลักษณะบุคคลส าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ มี

ประสบการณ์ในการท างาน มีความสนใจท่ีหลากหลาย ชอบความซับซ้อน มีพลังงานงานสูง มี
การตัดสินใจท่ีเป็นอิสระ มีการหย่ังรู้ มีความม่ันใจในตนเอง มีความสามารถในการไกล่เกลี่ย มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน มีความอยากรู้อยากเห็น มีความซ่ือสัตย์ และมีการควบคุม

ภายในและมีความสามารถในการสะท้อนความคิด 
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 2.4.6  ทรัพยากร (Resource) 

 Ahmed (1998: 30-43)  ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ส าหรับนวัตกรรม และได้เสนอลักษณะการสนับสนุนทรัพยากรและการฝึกอบรมที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมมีลักษณะสร้างทรัพยากรที่สนับสนุนการสร้านวัตกรรมอย่างเพียงพอ  มี
งบประมาณเงินทุนสนับสนุน  ให้เวลาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ให้โอกาสแก่พนักงาน  ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุน  สนับสนุนเครื่อ งมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม  สร้างโครงสร้าง
สนับสนุน เช่น ห้องท างาน เครื่องมือ ฯลฯ มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการคิดแบบ
แนวระนาบ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ 

 
 2.4.7  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management) 

 Sununta และ Bechter (2001: 35-57) ศึกษากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
นวัตกรรมองค์การ โดยศึกษาจากองค์การในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่านโยบายและการ
ปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมขององค์การ คือ มีความสัมพันธ์กันกับระดับนวัตกรรมขององค์การ    

 Sunje และ Pasic (2003: 1-3)  ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับองค์การนวัตกรรม ผลการศึกษา ได้เสนอตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การนวัตกรรมตามแบบของ Harvard ได้คุณลักษณะของการบริหารทรัพยาก รมนุษย์ใน
องค์การนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 

1)  การท างานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Flow) 
(1)  การเข้า (Inflow) ประกอบด้วย  การสรรหาแบบเชิงรุกมาก เนื่องจากว่า 

ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่องค์การต้องการมากในตลาดแรงงาน  การคัดเลือก  โดยเกณฑ์  ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ การจินตนาการและค่านิยมนวัตกรรม   การปฐมนิเทศเกือบ
ไม่จ าเป็นต้องมีหรือไม่มีก็ได้ เนื่องจาก ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้สูงมักจะกระท าข้างนอกและก่อนท่ี
จะเข้าองค์การ ส่วนการขัดเกลา เกือบจะไม่มีความจ าเป็น 

(2)  ระหว่างอยู่ในองค์การ (Internal flow) ประกอบด้วย  การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและศักยภาพ ที่อยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน มีคุณภาพ มีความมุ่งม่ันท่ีจะให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ การวางต าแหน่งภายใน  
การเลื่อนต าแหน่ง  และถอดถอน ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ  มีการ
ฝึกอบรมที่มีความเฉพาะเจา ะจงสูง เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Life long) โดยเฉพาะความรู้ท่ี
ช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ  การศึกษานั้นควรท าภายนอกองค์การ  โดยความรู้ท่ีมี
อยู่เป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
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(3)  การออกจากองค์การ (Outflow - Firing ) ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและศักยภาพ 

2)  ระบบเงินเดือนและการให้รางวัล (Salary and Rewards)  ขึ้นอยู่กับการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานจ่ายบนฐานของนวัตกรรม ตัวแปรส่วนหน่ึงของเงินเดือนมีความ
เป็นไปได้และจะขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมและส าเร็จของโครงการ   ค่าตอบแทนนั้นเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะส าหรับการเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้ และผลประโยชน์อื่นๆ ด้วย 

3)  ระบบการท างาน (Work Systems)   สถานท่ีท างานมีความเป็นแนวราบสูง 
และแนวดิ่งต่ า งานมีความเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตและอยู่บนฐานจองงานวิจัยและนวัตกรรม  มี
การขยายงานและเพิ่มความยากของงาน โดยเฉพาะการท า งานเป็นทีม  เวลาในการท างาน
ยืดหยุ่น ส่วนวันก าหนดส่งของโครงการเป็นสิ่งเดียวที่มีความส าคัญ 

 Jimenez และ SanzValle (2005: 364-381) ศึกษาวิจัยเพื่อหาว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์แบบใดที่มีความเหมาะสมกับนวัตกรรม ผลการศึกษาพบ ว่า ระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของนวัตกรรม โดยรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Schuler และ  Jackson มีความเหมาะสมและสนับสนุ น
นวัตกรรม คือ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ ใช้ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Systems) ค่าตอบแทนแบบจูงใจ (Incentive-Based 
Compensation) มีโอกาสทางอาชีพภายใน (Internal Career Opportunities) และพนักงานมี
ส่วนร่วมสูง (High Employee Participation) และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมจะต้องมีความสอดคล้อง
กับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย 

 Li, Zhao และ Liu (2006: 679-697) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า (1) การเพิ่มเงิน
ลงทุนฝึกอบรมพนักงาน การฝึกอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ และส่งเสริมให้
พนักงานมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีหลั กสูตรและการเรียนรู้จากการกระท า (2) การสร้าง
จูงใจภายใน ด้วยให้การยอมรับทางสังคม การสรรเสริญและเกียรติยศ ให้ความท้าทายทางด้ าน
นวัตกรรมแก่บุคลากร และให้ความก้าวหน้าในการท างาน (3) กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน
และควบคุม ที่อนุญาตให้พนักงานท าผิดพลาดในกระบวนการนวัตกรรม ผู้น าและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อม่ันซ่ึงกันและกันสูง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมนั้น 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  (Technology Innovation)  และพบว่านวัตกรรม
เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานขององค์การ 

 Wang และ Zang (2005: 544-559) ท าการศึกษาเพื่อหามิติในตัวแบบ (Model) ของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ผลการศึกษา 
พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานขององค์การ ทั้งการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์เชิงหน้าที่ (Functional HRM) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  
(Strategic HRM)  โดยท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  (Strategic HRM) นั้นมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพขององค์การโดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมโดยผลการศึกษา
สามารถหาตัวชี้วัดของการท างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมนวัตกรรมทั้ง 2 มิติ ได้ดังนี้ 
 
 
ตารางที่ 2.6  ตัวชี้วัดของการท างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
ตัวชี้วัด การวัด 

มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงหน้าที ่(Functional Human Resource Dimension) 
การคัดเลือกและการวางต าแหน่ง วิธีการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ  โดยใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์งาน 

(Job Analysis) และอธิบายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีกฎ ใช้แบบประเมินที่เป็นทางการ มีเกณฑ์การวัดที่เฉพาะเจาะจง 
ระบบการจ่ายเงินเดือนและโบนัส เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ใช้ระบบโบนัส ฐานของก าไร (Profit-

based) และฐานของทีม (Team-base) 
การพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน การปฐมนิเทศ วิเคราะห์ความจ าเป็นในอบรม ออกแบบหลักสูตร การ

ประเมินผล 
มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Dimension) 
การพัฒนาอาชีพและการเล่ือน
ต าแหน่ง 

การเล่ือนต าแหน่ง โอกาส การส่งและแลกเปล่ียนต าแหน่งภายในและ
ภายนอก 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน กฎระเบียบ การมีส่วนร่วม สหภาพพนักงาน การส่ือสาร 
โปรแกรมการควบคุมคุณภาพ ทีมควบคุมคุณภาพ วัฏจักรการควบคุมคุณภาพ ตัวชี้วัด และการ

กิจกรรมฝึกอบรมการบริหารคุณภาพทั้งหมด (TQM) 
การบริหารจัดการโดยวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง การตั้งเป้าหมาย  การประเมินความส าเร็จ

ของเป้าหมาย  
การบริหารจัดการทีม บทบาทของทีม เป้าหมายของทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

ฝึกอบรม 
วัฒนธรรมองค์การ การร่วมมือ การแก้ไขความขัดแย้งกิจกรรม การอภิปรายอย่างมี

วิสัยทัศน์ 
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จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้เสนอไว้นั้น สามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มแรก  งานวิจัยท่ีศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยก์ับนวัตกรรม ได้แก่งานวิจัยของ Sununta และ Bechter กับ Li and others ส่วนงานวิจัย
ของ Wang และ Zang นอกจากจะศึกษาความพันธ์แล้ว ยังได้หาตัวชี้วัดของการท างาน การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนนวัตกรรมทั้งแบบเชิงหน้าที่และเชิงกลยุทธ์ 
 กลุ่มที่สอง  งานวิจัยท่ีศึกษาเพื่อน าเสนอคุณลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่เหมาะสมกับองค์การนวัตกรรม  ได้แก่งานวิจัยของ Sunje และ Pasic กับ Jimenez 
และ SanzValle 
 

2.4.8  การให้รางวัลและการยอมรับ (Reward and Recognition) 
 Shales (1991: 609-612) ได้ศึกษาการให้รางวัลและการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมในบริษัทเทคโนโลยี  จากผลการส ารวจพบว่า วิธีการให้รางวัลที่ใช้ในการกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในบริษัทเทคโนโลยีมากที่สุดตามล าดับ มีดังนี้  

1)  การให้การยอมรับ 
2)  การให้รางวัล (Award) 
3)  รางวัลที่เป็นตัวเงิน (เงินโบนัส) 
4)  สถานะ(การเลื่อนข้ันต าแหน่ง) 
5)  ความยึดหยุ่นด้านเวลาการท างาน 
6)  เงินทุนส าหรับการสนับสนุนความคิด 
7)  การให้รางวัลในรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้โอกาสในการฝึกอบรมและการ

มอบหมายงานพิเศษ วันหยุดพักผ่อน เป็นต้น 
 Muhlemeyer (1992: 27-36) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งจูงใจ ซึ่งองค์ประกอบของ

ระบบสิ่งจูงใจขององค์การท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย  
1)  สิ่งจูงใจท่ีเป็นวัตถุ (Material Incentives) ซึ่งได้แก่ เงินเดือนและเงินโบนัส

ส าหรับนวัตกรรมหรือรางวัล (Award) ส าหรับนักประดิษฐ์ 
2)  สถานะทางสังคม (Social Status-Related Incentives) คือ รางวัล(Reward) 

ที่ให้เป็นสถานะหรือขั้นต าแหน่งงานและเกียรติยศ 
3)  การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะ (Skill Enhancement-Related Incentives) 

คือ การให้โอกาสใน การศึกษาหรือฝึกอบรม สัมมนา และงานแสดงนิทรรศการต่างๆ  
4)  การให้ความยืดหยุ่นในการท างาน (Flexibility-Related Incentives) คือ การ

ให้ความยืดหยุ่นด้านเวลาในการท างาน ให้อิสระในการท าวิจัยและท างาน  
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จากการจัดล าดับความส าคัญของวิธีการให้สิ่งจูงใจสามารถจัดล าดับจากมากไป
หาน้อยได้ ดังนี้  การให้รางวัล (Award) ส าหรับนักประดิษฐ์  ค่าจ้างและเงินเดือน และ การให้
การศึกษาและฝึกอบรม   ส่วนสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงในระบบสิ่งจูงใจให้เป็นไปตามความ
ต้องการของพนักงานมากที่สุด  คือ การให้โอกาสในการวิจัยเร่ืองที่สนใจ  การให้การยอมรับ  
ค่าจ้างและเงินเดือน  การเลื่อนข้ันต าแหน่ง  รางวัลส าหรับนักประดิษ ฐ์ การให้การศึกษาและ
ฝึกอบรม การให้โอกาสในการเข้าร่วมสัมมนาและงานนิทรรศการต่างๆ  และการให้ความยืดหยุ่น
ด้านเวลาการท างาน 

 Ahmed (1998: 30-43) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ส าหรับนวัตกรรม และได้เสนอลักษณะการให้รางวัล (Award) และค่าตอบแทน (Reward) ได้แก่ 
ให้รางวัลแก่ความคิดที่มีคุณค่า ผู้บริหารระดับเอาใจใส่และสนับสนุน ให้ความเคารพต่อความคิด
แรกเริ่ม ฉลองให้กับความส าเร็จ ให้การแนะน าในการปฏิบัติงาน และให้การส่งเสริม 

Agsornintara, Swasdio, Swierczek และ Islam (2003: 226-230) ได้ศึกษาถึงการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าได้แก่ การให้โอกาสทางด้านอาชีพ  การให้อิสระในการท าวิจัยท่ีมี  การให้
สิ่งจูงใจท่ีเป็นตัวเงิน การให้โอกาสในการศึกษาและทุนการศึกษา และการเลื่อนข้ันต าแหน่ง 

Sun และ Chen (2008: 349-352) ศึกษาแรงจูงใจภายในของพนักงาน  ผลการศึกษา
พบว่า แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมด้านนวัตกรรมของพนักงาน   และ
ต่อมาในปี 2009  Sun และ Wang (2009: 764-767) ได้น าเสนอผลการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ
ภายนอก พบว่า แรงจูงใจภายนอกมีความสัมพั นธ์ทางบวกกับพฤติกรรมด้านนวัตกรรมของ
พนักงาน และแรงจูงใจภายนอกส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศที่ส่งเสริมนวัตกรรม
ขององค์การกับพฤติกรรมด้านนวัตกรรมของพนักงาน 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ การให้รางวัลและการยอมรับ ที่ได้เสนอไว้นั้น  งานวิจัย
ทั้งหมดเป็นการศึกษาถึงรูปแบบการให้รางวัลที่เหมาะสมกับการกระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งงานวิจัยของ Shales กับ Muhlemeyer มีความคล้ายคลึงกันคือ เป็นงานวิจัยที่
จัดล าดับสิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 

 
 2.4.9  การสื่อสาร (Communication) 

Lievens, Moenaert และ Jeg (1999: 23-47)  ศึกษาเพื่อพัฒนากรอบของการสื่อสาร
ภายในและภายนอกในกระบวนการนวัตกรรมบริการ (Service Innovation)  โดยศึกษาจาก
กรณีศึกษาโครงการนวัตกรรม 4 โครงการ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของการสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์การส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการสร้างกระบวนการนวัตกรรมใหม่ทาง
บริกา รการเงิน การสื่อสารภายในองค์การ ที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างสมาชิกในโครงการ



150 
 
นวัตกรรมมีผลกระทบทางบวกต่อการลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับลูกค้า เทคโนโลยี คู่แข่ง และ
ทรัพยากร ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศของโครงการที่ดี และ พัฒนาความร่วมมือในทีมข้ามสาย
งานอีกด้วย ส่วนการสื่อสารภายนอกองค์การ ที่มีประสิทธิภาพนั้น  มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
การสร้างความตระหนักและความคาดหวังในด้านการบริการและสินค้าท่ีเป็นจริงของลูกค้า 

 
2.4.10  การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร (Knowledge and Information 
            Management) 
Perez-Bustamante (1999: 6-17) ท าการศึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการความรู้ส าหรับ

องค์การนวัตกรรม ผลการศึกษา ได้ให้แนวทางส าหรับการจัดการความรู้ 3 เรื่อง ดังนี ้
1)  วัฒนธรรมความรู้ (Knowledge Culture) การพัฒนาวัฒนธรรมความรู้

องค์การจะต้องท าให้สภาพแวดล้อมภายในมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1)  สร้างกลยุทธ์การได้มาซึ่งความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การสะสมความรู้ 

การป้องกันความรู้และการหาประโยชน์จากความรู้ในทุกระดับขององค์การ 
(2)  สนับสนุนให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ใน

สภาพแวดล้อมที่มีอิสระ 
(3)  สร้างโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสื่อสารเพื่อสนับสนุนและเพิ่มการ

ส่งผ่านความคิดเพื่อไม่เป็นการปิดกั้นศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมต่างๆ 
(4)  สร้างและอนุญาตให้มีโครงการวิจัยการลอกเลียนแบบ ช่วยเพิ่มการ

สื่อสารความคิดและการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน รู้จักหาวิธีแก้ไขปัญหา 
(5)  ค้นหาความหลากหลายและความซับซ้อนภายในองค์การ เพราะ

จ าเป็นต้องจัดการและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม 
(6)  สร้างวัฒนธรรมที่มีเ ป้าหมายเพื่อการดูดซึมความรู้จากภายนอกกับ

ภายในด้วยการคิดและประสบการณ์ 
2)  บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการความรู้  

(1)  ตรวจสอบความรู้ภายในองค์การหรือการเข้าถึงความรู้ จัดการหาแหล่ง
เก็บสะสมความรู้  ผู้จัดการความรู้จะต้องรู้ว่าความรู้ใดบ้างอยู่ในองค์การและใครเป็นผู้สร้างแล้ว
จะรักษาและพัฒนาความรู้น้ันได้อย่างไร 

(2)  ตัดสินใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารและการสร้างนโยบาย
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาและเพิ่มการเอื้ออ านวยต่อการสร้างและการแลกเปลี่ยนความรู้  

(3)  ต้องควบคุมข้อมูลที่ไหลมาจากข้างนอกและน าการป้องกันทาง
กฎหมายของการยึดเอาและการไหลรั่วของความรู้ ซึ่งควรรักษาไว้เป็นความลับภายในองค์การ
เพื่อสนับความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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(4)  เป็นผู้กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ความรู้ ด้วยการเข้าไปพูดคุยกับ
พนักงานและให้พื้นที่แก่พนักงานในการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ความรู้ 
ช่วยในการสนับสนุนวัฒนธรรมการค้นหาความรู้ในองค์การ  

3)  ส่วนต่างๆ ขององค์การกับการจัดการความรู้ 
(1)  ผู้บริหารระดับสูงต้องตระหนักว่าความรู้คืออาวุธส าคัญในการแข่งขัน

ดังนั้นจึงควรกระตุ้นให้พนักงานพยายามผิดพลาดบ้างโดยไม่มีการลงโทษ เพื่อไม่ให้กลัวกับการ
ที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จและองค์การจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดดังกล่าว  

(2)  ดูแลนโยบายทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การคิด
สร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  เป้าหมายจะต้องให้ทึกส่วนมี
ความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ขององค์การ เช่น การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

(3)  จัดโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารภายในฝ่ายและระหว่างฝ่ายของ
องค์การ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจขององค์การ 
ทั้งยังช่วยให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์การได้ 

(4)  สร้างโอกาสในการรวบรวมความรู้ภายในท่ีกระจัดกระจาย ด้วยการจัด
สัมมนา การเยี่ยมชมโรงงาน การสอบโดยตรง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีช่องทางใน
การสื่อสารภายใน อย่างอินทราเน็ต หรือใช้การสื่อสารแบบตัวต่อตัว 

(5)  การสร้างนโยบายการจัดการความรู้ท่ีชัดเจน ด้วยการก าหนดว่าจะมี
วิธีการในการจัดเก็บความรู้ท่ีกระจัดกระจายในองค์การอย่างไร  

Deverell และ Lassen (2006: 157-178)  ศึกษาเรื่องความท้าทายในการจัดการความรู้
ในองค์การนวัตกรรม ผลการศึกษาพบว่า  นวัตกรร มที่สะสม  (Cumulative Innovation) มี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การได้ความรู้ภายใน และนวัตกรรมที่ เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง  (Radical 
Innovation) มีความสัมพันธ์ กับกลยุทธ์การได้ความรู้ภายนอก  ทั้งน้ีเพื่อความส าเร็จของ
นวัตกรรมทั้งที่สะสมและเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง องค์การจะต้องสร้างความสอดคล้องระหว่างกล
ยุทธ์นวัตกรรมกับกลยุทธ์การได้มาซึ่งความรู้ การศึกษาแนะน าว่าความส าเร็จขององค์การน้ันมา
จากการได้ความรู้ท้ังจากภายในและภายนอก 

Liao (2007: 53-60) ศึกษาผลกระทบของการจัดการความรู้กับโครงสร้างองค์การท่ี มีต่อ
นวัตกรรม ผลการศึ กษาสรุปได้ว่า องค์การท่ีเน้นกลยุทธ์การจัดการความรู้แบบส่วนบุคคลควร
จะมีโครงสร้างองค์การแบบรวมศูนย์อ านาจหรือแบบโครงสร้างแบบผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อ
ช่วยเพิ่มนวัตกรรมในองค์การ  ส่วนองค์การที่เน้นกลยุทธ์การจัดการความรู้แบบรวบรวมควรมี
โครงสร้างองค์การแบบผู้เชี่ ยวชาญทางเทคนิคเท่านั้นจึงจะเหมาะสมและช่วยเอื้ออ านวยให้เกิด
นวัตกรรมด้วย 
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จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้เสนอไว้นั้น  สามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 กลุ่มแรก  งานวิจัยท่ีศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการความรู้ ตั้งแต่
วัฒนธรรมความรู้ ผู้จัดการความรู้และส่วนต่างๆ องค์การกับการจัดการความรู้ คือ งานวิจัยของ 
Perez-Bustamante   

กลุ่มที่สอง  งานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการความรู้ ได้แก่งานวิ จัยของ Deverell 
และ Lassen กับ Liao 

 
2.4.11  การประเมินและการล าเลียงความคิด (Assessment and Pipeline Idea) 
 Chaney, Devinney และ Winer (1991: 577) ท าศึกษาผลของการน าเสนอผลิตภัณฑ์

ใหม่ให้มีมูลค่าทางการตลาดขององค์การ  งานวิจัยน้ีได้ท าการน าเสนอการจัดการความคิดซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวน การประเมินมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 
การสร้างความคิด การประเมินความคิดโดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การ
ทดลองน าความคิดไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ และการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
 

2.4.12  เครือข่าย (Network) 
 Pyka (2002: 152-163) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่องค์การจะเข้าร่วมในเครือข่ายนวัตกรรม 

พบว่าองค์การจะเข้าร่วมและให้ความร่วมมือภายในเครือข่ายนวัตกรรม องค์การมีจะต้องมี
สิ่งจูงใจท่ีมาจากฐานของความรู้ (Knowledge Base) มีสัมพันธภาพภายในเครือข่ายนั้นจะเป็น
แบบไม่ทางการมากนัก และมีความไว้วางใจกัน โดยเป้าหมายของการร่วมมือกันในเครือข่ายก็
เพื่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและการรักษา
พนักงานที่เป็นวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์  และเพื่อ การเสนอช่องทา งของความรู้ท่ีจะสามารถ
น าไปใช้ได้ในอนาคต  

Ojasalo (2008: 51-86) ศึกษาวิจัยเพื่อสรุปคุณลักษณะของการบริหารจัดการเครือข่าย
นวัตกรรมที่แตกต่างกัน คือ แบบเข้มงวด (Rigid) และแบบอิสระ (Free) ได้ 6 คุณลักษณะดังนี้ 
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ตารางที่ 2.7  คุณลักษณะของการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรม  

 
คุณลักษณะ แบบเข้มงวด แบบอิสระ 

1. ระยะเวลาของเครือข่าย  

(Duration of the 

Network) 

เครือข่ายนวัตกรรมท่ีเป็นโครงการเฉพาะ 
(Project-Specific Network) เม่ือองค์การ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ องค์การจะสร้าง
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมกับสร้าง
เครือข่ายภายในองค์การหรือระหว่างองค์การ

มาด้วยกันด้วย 

เครือข่ายนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Network) ช่วยเพิ่มการบริหารจัดการนวัตกรรม
เพราะพนักงานหรือนวัตกรจะได้เรียนรู้จากคน
อื่นในเครือข่ายด้วย  เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนนี้จะไม่ได้
เปล่ียนจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการเหนึ่ง 

แต่จะเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สมาชิกใน
เครือข่ายจะร่วมกันประชุม มีการอภิปรายกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้วย 

2. ผลตอบแทนจาก

เครือข่าย  

(Reward from the 

Network) 

เครือข่ายนวัตกรรมเพื่อก าไร (Profits) 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นการ
รวมตัวของคนท างานท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาน้ันๆ ภายในองค์การ ท างานมุ่งไปสู่
ความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้กับตลาดขององค์การ 

เครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการเติมเต็มตัวตน 
(Personal self-fulfillment) ส่ิงจูงใจเครือข่าย
นวัตกรรมไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความคิดสร้างสรรค์
และการเติมเต็มตัวตน รูปแบบชีวิต การเป็น
ผู้ประกอบการ และมิตรภาพระหว่างเพื่อน  มี
การแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันในเครือข่ายและ
สามารถคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มท่ี 

3. ความหมายพ้ืนฐานของ

เครือข่าย (Fundamental 

Meaning of the 

Network) 

เครือข่ายเป็นเครื่องมือ (Network as a 
means) องค์การจะสร้างเครือข่ายข้ึนมาใหม่

ทุกครั้งท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อท า
หน้าท่ีในการเคล่ือนย้ายและรวบรวมทรัพยากร
ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

เครือข่ายเป็นเป้าหมาย (Network as an end) 
เครือข่ายขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพของพนักงานและ

ความต้องการของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ สังคมและรูปแบบของชีวิตเป็นสิ่ง
ท่ีส าคัญมากกว่าธุรกิจ 

4. ธรรมชาติของเครือข่าย

องค์การ (The Nature of 

Networked 

Organization) 

องค์การแบบด้ังเดิม (Traditional 
Organization) กระบวนการนวัตกรรมถูก
จ ากัดด้วยสถานท่ีและชั่วโมงการท างาน คือ
พนักงานจะถูกจ ากัดความคิดสร้างสรรค์ เนื่อง
มากจากสถานท่ีท างานไม่เหมาะสมและชั่วโมง
การท างานท่ีแน่นอน 

องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) 
กระบวนการนวัตกรรมจะไม่ถูกจ ากัดด้วยสถานท่ี
และเวลาการท างาน องค์การจะให้อิสระแก่
พนักงานในการเลือกสถานท่ีและเวลาในการ
ท างาน ท าให้เกิดเครือข่ายบุคคลท่ีเลือกเองได้
และมีการติดต่อส่ือสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 

5. การวางแผน การ

ควบคุม และความ

ไว้วางใจ  

(Planning, Control and 

Trust) 

 

การวางแผนและควบคุม (Planning and 
control) เม่ือมีการร่วมมือกับองค์การอื่นเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ องค์การจะวางแผนและ
หาเครื่องมือในการควบคุม และมีการลงชื่อใน
สัญญาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย 

ความไว้วางใจ (Trust) การปฏิบัติการของ
เครือข่ายนวัตกรรมอยู่บนฐานของความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน สมาชิกในเครือข่ายจะมีการพูดคุย 
อภิปรายให้ความเห็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ สมาชิกจะสัญญาจะดูแลให้เป็นไปตามกรอบ
การท างาน ไม่ต้องมีการเซ็นสัญญา 

6. ล าดับช้ันการบังคับ

บัญชา อ านาจและความ

ร่วมมือ (Hierarchies, 

Authority and 

Coordination) 

ล าดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchies) ใน
เครือข่ายนวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีจ ากัดการเข้าถึง
ทรัพยากรจากภายนอกและท าให้กระบวนการ
นวัตกรรมช้าลง 

อ านาจและความร่วมมือ (Authority and 
Coordination) องค์การควรให้อิสระในเครือข่าย 
ให้มีคนท่ีมีอ านาจสูงสุดท าหน้าท่ีในการตัดสินใจ
และสร้างความร่วมมือในเครือข่าย 
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 Mo (2008: 76-80) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบเครือข่ายนวัตกรรมกับผลการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม  โดยจ าแนกรูปแบบของเครือข่ายนวัตกรรมจากกลุ่มตัวอย่าง ได้
ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ 

1)  ชาวเกาะ (Islander) เป็นรูปแบบท่ีมีคุณค่าต่ าที่สุด องค์การประเภทน้ีมี 
เครือข่ายแบบปิดและผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมต่ ามาก  ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในองค์การใหม่
ที่เป็น SME ไม่มีการสร้างเครือข่ายองค์การ เทคโนโลยีมาจากภายในและเจริญเติบโตมาก  
เครือข่ายนวัตกรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลง องค์การใดที่มีรูปแบบเครือข่ายนวัตกรรมเช่นน้ีจะอยู่
ได้ระยะสั้น 

2)  ผู้น า (Leader) เป็นผู้มีความสามารถเทคโนโลยีอย่างแข็งแกร่ง  องค์การ 
ประเภทนี้จะมีสถานะเทคโนโลยีสูงในอุตสาหกรรม เป็นผู้น าด้านกลยุทธ์และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ มหาวิทยาลับ สถาบันวิจัย ลูกค้าและคู่ค้าเป็นหุ้นส่วนท่ีมีความส าคัญ แต่รูปแบบ
นี้ไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

3)  ผู้ผลิต (Manufacturer) เป็นมิติคู่ค้าและลูกค้าที่มีคุณค่าสูงมาก ผลิตภัณฑ์จะ 
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ด้วยกิจกรรมนวัต กรรมกระบวนการ นวัตกรรมกระบวนการ จ าเป็นต้อง
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากลูกค้า ที่เป็นความคิดเห็นและข้อมูลป้อนกลับต่อสินค้าและคู่ค้า 

4)  ผู้ตาม (Follower) ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับตัวตามกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี 
ด้วยขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่แข็งแรง  องค์การธุรกิจประเภทนี้มีความอ่อนไหวต่อ
เทคโนโลยีใหม่ และน าเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ตามจึงมีความสามารถอย่างมาก
ในการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ เครือข่ายนวัตกรรมจึงไม่มีความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนที่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าองค์การท่ีมีความแตกต่างกันจะมีรูปแบบของเครือข่ายนวัตกรรม
ที่เหมาะสมแตกต่างกัน  ดังนี้ 

1)  องค์การขนาดเล็กและขนาดกลาง เหมาะกับเครือข่ายแบบ Manufacturer 
และ Follower จะท าให้ได้รับความรู้และการพึ่งพอความรู้ซึงกันและกันองค์การขนาดเล็กและ
ขนาดกลางมักขาดความสามารถด้านวัตกรรม ดังนั้นจะต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัย 

2)  องค์การท่ีต้องการเป็นผู้น าอุตสาหกรรมควรมีเครือข่ายแบบ Leader เพื่อ 
น าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยเฉพาะกิจกรรมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี  ทั้งน้ี
นอกจากองค์การจะต้องเครือข่ายท่ีเหมาะสมแล้วยังต้องการเครือข่ายท่ีตรงกับเป้าหมาย
นวัตกรรมขององค์การด้วย 
 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายท่ีได้เสนอไว้ 3 งานวิจัยน้ัน ครอบคลุม 3 เรื่อง คือ 
(1)  แรงจูงใจในการเข้าร่วมเครือข่ายนวัตกรรม (2) คุณลักษณะของเครือข่าย และ (3) 
ความสัมพันธ์ของรูปแบบเครือข่ายกับนวัตกรรม 
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2.4.13  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 
 Ahmed (1998: 30-43)  กล่าวว่า การสร้างและพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การนั้น 

จะต้องเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การท่ีมุ่งเน้นการเป็นวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งจะต้องอาศัยความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างปัจจั ยต่างๆ ขององค์การ
ดังนั้นความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ในองค์การให้ประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้อง
เริ่มจากการสร้างสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

1)  มีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นและมีอิสระ มีการกระจายอ านาจและมอบ  
อ านาจการตัดสินใจให้กับพนักงานระดับล่าง มีความเชื่อว่าทุกคนมีความส าคัญต่อการสร้าง
นวัตกรรม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและรูปแบบการท างานแบบไม่เป็นทางการ มีการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้า มีทีมงานที่หลากหลายวิชาชีพ ให้ความส าคัญกับปฏิสัมพันธ์กันอย่างสร้างสรรค์ 
เปิดรับความคิดจากภายนอก มีความยืดหยุ่นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่มีล าดับขั้นบังคับ
บัญชามาก มีการกระจายของข้อมูลข่าวสารท้ังจากข้างขึ้ นบนและบนลงล่าง มีความรวดเร็วและ
ยืดหยุ่นในการตัดสินใจ มีลักษณะโครงสร้างแบบระบบราชการน้อย  

2)  มีภาวะผู้น าที่มีพันธสัญญาและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนวัตกรรม  
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับอาวุโส มีการประกาศหรือถ่ายทอดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ 

3)  มีการให้อิสระทางความคิดและส่งเสริมความกล้าเสี่ยง การปัจจุบัน ให้อิสระใน 
การทดลองถึงแม้การกระท าที่ล้มเหลว ยอมรับความผิดพลาด สร้างความท้าทายในสถานการณ์ 
อนุญาตให้มีการอภิปรายความคิด ไม่มีการลงโทษเม่ือพนักงานเกิดความผิดพลาด  

4)  การให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอก การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ภายนอก เช่น การมุ่งเน้นลูกค้า ซัพพลายเออร์  

5)  มีการสร้างบรรยากาศที่มีไว้วางใจ และเปิดเผย มีการสื่อสารแบบเปิดและเป็น  
ผู้รับฟังที่ดี ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ ส่งเสริมการคิดแนวระนาบ 

6)  มีการสนับสนุนการท างานข้ามสายงานภายในองค์การ มีการเคลื่อนย้าย 
พนักงานไปท างานในทีมงานหรือฝ่ายงานต่างๆ มีการท างานเป็นทีม  

7)  มีต านานและเรื่องราวเกี่ยวกับความส าเร็จต่างๆ ซึ่งมันจะเป็นสัญลักษณ์และ  
แนวปฏิบัติของความส าเร็จ 

8)  การให้รางวัลและการยอมรับ  ความคิดของพนักงานมีคุณค่าต่อองค์การ 
ผู้บริหารระดับสู งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและให้ความเคารพแก่ความคิดใหม่ๆ มีการเฉลิม
ฉลองให้กับความส าเร็จด้านนวัตกรรม เช่น การให้รางวัล (Award) การให้สนับสนุนทรัพยากรที่
ในการสร้างนวัตกรรมและการฝึกอบรม มีการสนับสนุนทรัพยากรด้านเม็ดเงินงบประมาณ เวลา 
โอกาส เครื่องมือ โครงสร้างสนั บสนุน เช่น สถานท่ีท างาน และเครื่องมือ รวมท้ังมีการฝึกอบรม
และส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงาน 
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 Martins และ Terblanche (2003: 64-74)  ศึกษาเพื่อสร้างตัวแบบการสร้างวัฒนธรรม
องค์การท่ีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  สิ่งที่มีบทบาท
ส าคัญต่อปัจจัยส าเร็จของวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้แก่ 

1)  พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ (Mission and Vision) 
2)  การมุ่งเน้นลูกค้าหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
3)  ความคาดหวังถึงผลส าเร็จขององค์การ (Means to Achieve Objectives) 
4)  ภาพลักษณ์ขององค์การ (Image of the Organization) 
5)  กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process) 
6)  ความต้องการของพนักงานและเป้าหมาย (Employee Needs and 

Objectives) 
6)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) 
7)  ผู้น า (Leadership) 

นอกจากวัฒนธรรมองค์การก็ยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ได้แก่ 

1)  กลยุทธ์ (Strategy) ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน 
2)  โครงสร้างองค์การ (Structure) ที่มีความยืดหยุ่น และให้อิสระทางความคิด

และการตัดสินใจรวมทั้งสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นทีม  
3)  เครื่องมือสนับสนุน (Support Mechanisms) ได้แก่ ระบบการให้รางวัลและ

การยอมรับ การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ เช่น เวลา ข้อมูลข่าวสาร บุคลากร 
4)  พฤติกรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม (Behavior that Encourage Innovation) เช่น 

ความกล้าเสี่ยง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การคิดวิเคราะห์ แสวงหาความท้าทายในการท างาน 
ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง  

5)  การสื่อสารแบบเปิด (Open Communication) 
 Institute of Work Psychology (2003) ศึกษาเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมนวัตกรรม ซึ่ง

งานวิจัยน้ีได้เสนอว่าวัฒนธรรม องค์การที่จะช่วยสนับสนุนนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1)  การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และใฝ่รู้ 
2)  การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
3)  การให้อ านาจพนักงานในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม  
4)  การสร้างรูปแบบในการระดมความคิด 
5)  การพัฒนาผู้จัดการท่ีสนับสนุนให้พนักงานมีความสามารถด้านนวัตกรรม  
6)  การก าหนดให้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการท างาน  
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7)   การให้โอกาสพนักงานในการตัดสินใจ 
8)   มีระบบการให้รางวัลและสิ่งตอบแทนที่เหมาะสม 
9)   มีการฝึกฝนให้ยอมรับกับความเสี่ยง 
10) มีการออกแบบการฝึกอบรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
11) ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย 
12) ท าการ Benchmark ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

 Medina, Lavado และ Cabrera (2005: 272-287) ได้ศึกษาคุณลักษณะขององค์การ
นวัตกรรม กรณีศึกษาองค์การท่ีด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน 4 ประเภท ได้แก่ ผลไม้ ลิฟท์ ไฟ และ
พลังงาน จากการศึกษาพบว่าองค์การท้ัง 4 มีคุณลักษณะดังนี้ 

1)  มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ  
2)  มุ่งเน้นลูกค้า 
3)  เป็นองค์การขนาดเล็ก มีฝ่ายท่ีท าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะ 
4)  มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวสูง  มีการจ้างบริษัทรับจ้าง 

(Subcontract) และ Outsource 
5)  มีการสื่อสารที่ไม่เป็นทาง การตัดสินใจรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารระหว่างฝ่าย 
6)  มีล าดับขั้นการบังคับบัญชาน้อย  
7)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน เช่น อินทราเน็ต เพื่อใช้การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารมีเครือข่ายหรือพันธมิตรด้านนวัตกรรมภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้า มหาวิทยาลัย
และองค์การต่างๆ 
 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม ที่เสนอไว้ข้างต้น ทุก
งานวิจัยได้ศึกษาถึงองค์ประกอบหรือคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม  ซึ่งมีประเด็นท่ี
คล้ายคลึงกัน   
 
2.5  สรุปคุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์การนวัตกรรม ทั้งองค์ประกอบของ

องค์การนวัตกรรมตัวแบบองค์การนวัตกรรม องค์การนวัตกรรม ที่ได้รับการยอมรับใน
ต่างประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับองค์การนวัตกรรม   สามารถสรุป คุณลักษณะของ
องค์การนวัตกรรมโดยแบ่งออกเป็น 12 คุณลักษณะ  ดังต่อไปนี ้
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2.5.1  วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย (Vision Strategy and Goal) 
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีเป็นข้อความที่แสดงถึงความปรารถนาใน

การมุ่งเน้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเป็นองค์การนวัตกรรมและการ
ให้ความส าคัญกับลูกค้า ที่ชัดเจน  ซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายด้านนวัตกรรมสู่ฝ่ายงานต่างๆ ทั้งระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับทีมงานและ
ระดับบุคคล เพื่อท าให้นวัตกรรมเป็นขีดความสามารถหลักขององค์การ  ทั้งน้ีจะต้องมีการสื่อสาร
วิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมให้พนักงานรับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน   

 
2.5.2  โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) 

 องค์การนวัตกรรมควร มีหน่วยงานหรือฝ่ายงานท่ีเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและ มีโครงสร้างองค์การท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
โอกาส  โดยมีกฎระเบียบภายในท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มีโครงสร้างแบบการกระจาย
อ านาจซึ่งจะท าให้พนักงานมีอ านาจในการตัดสินใจและการท างาน มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองเพื่อท าให้มีอิสระในการจัดการและมีอ านาจในการ
ปฏิบัติงาน และมีลักษณะการท างานแบบทีมงานอิสระในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยสมาชิก
ของทีมงานจะประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายทางด้านความคิด ทักษะ และความรู้ เ ช่น ทีมข้ามสายงาน ทีมงานเฉพาะกิจ 
และทีมสหวิชาชีพ  
 
 2.5.3  วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน  (Culture Value and 
                       Climate) 

มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมท่ีส่งเสริมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมของ
องค์การ วัฒนธรรมจะต้องมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและพนักงานท่ีมีความส าคัญยิ่งใน
การสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงต้องมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้
พนักงานรับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายด้านนวัตกรรมขององค์การ และวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังการมีวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้กับความคิดใหม่ 
สนับสนุนให้มีความหลากลายทางความคิดและยอมรับความแตกต่างทางคิด  มีค่านิยมที่ส่งเสริม
ให้พนักงานกล้าคิดและกล้าเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็ต้องมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการยอมรับและ
เรียนรู้จากความผิดพลาดห รือล้มเหลวจากการท างานโดยไม่มีการลงโทษ  และมีการเฉลิมฉลอง
ให้กับความส าเร็จด้านนวัตกรรม องค์การนวัตกรรมจะต้องมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  ส่วนบรรยากาศในการท างานนั้นควรมีสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยที่ท าให้พนักงานรู้สึกมีอิ สระในการเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัยทดลอง ส่งเสริมความคิด
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สร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนการคิด มีการส่งเสริมให้พนักงานได้ท ากิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ 
และมีบรรยากาศการมีการท างานที่สนุกสนาน  

 
2.5.4  ผู้น า (Leader) 
ผู้น าต้องมุ่งม่ันต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็นองค์การนวัตกรรม ด้วยการให้

ความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมทั้งการ
ก าหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน  ผู้น าควรมีความรู้และความเข้าใจการ
บริหารกระบวนการนวัตกรรม และมีความสามารถในการจัดการบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีบทบาทเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์และมีภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนรูป  (Transformational Leadership) มี
ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม มี
ความสามารถในสร้างแรงจูงใจ สอนงาน (Coaching) ให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมและให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์แก่พนักงาน ผู้น าจะต้องมีความกล้าเสี่ยง อดทน และยอมรับกับความ
ผิดพลาดหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรม มีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
กระบวนการนวัตกรรม มีการให้อิสระและมอบอ านาจการตั ดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน และท่ีส าคัญผู้น าจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมและขจัดอุปสรรคขัดขวางความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ  

 
2.5.5  บุคลากร (People) 
บุคลากรในองค์การนวัตกรรมจะต้อง มีพฤติกรรมหรือการกระท าที่สอดคล้อง 

(Alignment)  กับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายนวัตกรรมขององค์การ  คือ มีทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท างาน มีความเป็น
ผู้ประกอบการ ความเพียรพยายาม ชอบความท้าทาย อยากรู้อยากเห็น มีจินตนาการ มีทักษะ
ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี ความสามารถในการสะท้อนความคิด มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มุ่งเน้นผลงานและมุ่งม่ันเพื่อความส าเร็จ  มีความสนใจท่ี
หลากหลาย มีแรงจูงใจ มีความสามารถในคิดวิเคราะห์  มีทักษะในการท างานเป็นทีม  เปิดกว้าง
และยอมรับความแตกต่างทางความคิด มีทักษะในการสื่อสาร กระตือรือร้นและชอบการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง เป็นนักแก้ไขปัญหา เป็นผู้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ 
ในองค์การ กล้าคิด กล้าเสี่ยง และไม่กลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลว  
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2.5.6  ทรัพยากร (Resource) 
องค์การจะต้องจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม  คือ มีการจัดสรร

และสนับสนุนทรัพยากรและการลงทุนส าหรับการค้นหา พัฒนา การศึกษา การฝึกอบรม และ
การน าความคิดใหม่ไปปฏิบัติ  มีการจัดตั้งกองทุนในการสนับสนุนความคิดหรือโครงการ
นวัตกรรมที่พนักงานทุกคนสามารถเข้ าถึง มีการให้เวลากับพนักงานในการสร้างความคิดใหม่
และนวัตกรรม มีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยส าหรับการศึกษา และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  จัดให้มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ทางนวัตกรรม 

 
2.5.7  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นการสรร

หาและจ้างงานบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์และภูมิหลังที่หลากหลาย  มี
แผนการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระยะ
ยาว มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒ นาความรู้ความเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาและปลูกฝังให้บุคลากรมี
นิสัยแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง   มีระบบการจัดการสายอาชีพเพื่อรักษาคนเก่งเอาไว้  
ด้วย มีระบบการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดเรื่องน วัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกา ร
วัดและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  ซึ่งระบบการวัดผลการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมนี้ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายด้านนวัตกรรมและระบบการให้รางวัลของ
องค์การ มีระบบท างานที่มีความยืดหยุ่นด้านเวลา  สุดท้ายจะต้องรักษาและลดอัตราการลาออก
ของพนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 
2.5.8  การให้รางวัลและการยอมรับ (Reward and Recognition) 
มีการให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมในสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับระบบการวัดผลการ

ปฏิบัติงาน มีการตั้งเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการตัดสินไว้อย่างชัดเจนและยุติธรรม  มีรูปแบบ
ของการให้รางวัลที่มีความหลากหลายท้ังรางวัลที่เป็นตัวเงิน สิ่งจูงใจทางอาชีพ รางวัลทางสังคม 
รางวัลภายใน และการเลื่อนข้ันต าแหน่ง โดยควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการให้รางวัลที่ไม่เป็น
ตัวเงิน เช่น การให้การยกย่องสรรเสริญ การเฉลิมฉลองให้กับความส าเร็จ การบั นทึกชื่อและ
ผลงานไว้ในสิ่งพิมพ์และหอเกียรติยศ การให้จดหมายชมเชยจากผู้บริหารระดับสูง โอกาสใน
ฝึกอบรมและการศึกษาต่อ ความยืดหยุ่นด้านเวลาและอิสระในการท างานที่สนใจ 
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2.5.9  การสื่อสาร (Communication) 
มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการสร้าง

นวัตกรรม โดยมีรูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายซ่ึงพนักงานในองค์การสามารถ
เข้าถึง คือ มีการสื่อสารแนวดิ่งที่เน้นการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ใกล้ชิดแล ะการสื่อสารแนวราบที่มุ่งเน้นการสื่อสารข้ามทีมงาน ฝ่ายงาน และหน่วยธุรกิจ เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน รวมท้ังมีนโยบายการสื่อสารท่ีเปิดกว้าง
และส่งเสริมการสื่อสารภายนอกองค์การเพื่อให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดกับลูกค้า ซัพ
พลายเออร์ และองค์การอื่นๆ 

  
2.5.10  การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร (Knowledge and Information   
            Management) 

 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ส่งเสริมนวัตกรรมไว้
อย่างชัดเจน การจัดการความรู้ จะมุ่งเน้นระบุองค์ความรู้การดึงเอาความรู้และประสบการณ์การ
ท างานของคนเก่งหรือผู้เชี่ยวชาญออกมาจัดเก็บเป็นความรู้ชัดแจ้ง  และส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และสนับสนุนช่องทางการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ของพนักงานทั่วทั้งองค์การแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีระบบการจัดเก็ บข้อมูลที่ดีและสามารถเผยแพร่และแบ่งปัน
ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม  ให้กับหน่วยงาน แผนก หรือ
บุคลากรทุกคนได้รับทราบถึงข้อมูลที่ควรรับรู้และจ าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม  มีช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ที่หลากหลายซ่ึงพนักงานสามารถเข้าถึงได้เพื่อ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน ควรมีสร้างเว็บไซต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ตเพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ของพนักงาน   

 
2.5.11  การประเมินและล าเลียงความคิด (Assessment and Pipeline Idea) 
มีกระบวนการเก็บรวบรวมความคิด (Idea-Gathering Process) มีระบบจับเก็บความคิด

(Capturing Idea)  มีระบบการล าเลียงความคิด  เพื่อค้นหา ประเมิน และสนับสนุนความคิดที่มี
ศักยภาพให้พัฒนาให้เป็นนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีต้องมีห ลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกและประเมินความคิดที่มีความชัดเจนและยุติธรรม และมีโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะ
ของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีฐานข้อมูลและเว็บไซท์ส าหรับการจัดเก็บและแสดง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิด 
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2.5.12  เครือข่าย (Network) 
องค์การต้องให้ความส าคัญกับกา รสร้างเครือข่ายและมีพันธมิตรในการสร้างนวัตกรรม

องค์การจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือเข้าร่วม
ในทีมคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างหรือเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและ
การลงทุน เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ร่วมงาน มหาวิทยาลัย องค์การภาครัฐและเอกชน   

 
จากการทบทวนวรรณกรรมมาทั้งหมดข้างต้นสามารถน ามาสรุปให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ดังตารางที่ 2.8 โดยแบ่งตามคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 12 คุณลักษณะ ซึ่งในแต่ละ
คุณลักษณะน้ันประกอบด้วยคุณลักษณะและคุณสมบัติย่อยท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในแต่ละ
คุณลักษณะหลัก ซึ่งประเด็นที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมนี้น าไปใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด
ในการศึกษาและสร้างข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
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ตารางที่ 2.8  สรุปคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ องค์การนวัตกรรม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Whirl 

pool 

3M HP 

1. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย                       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

                     
                      

มีการส่ือสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมให้พนักงานรับรู้และ

เข้าใจอย่างชัดเจน 
                     

                      

กลยุทธ์นวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นความส าคัญกับลูกค้า                       
                      

มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมสู่
ฝ่ายงานต่างๆ ท้ังระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับทีมงานและ
ระดับบุคคล 

                     

2. โครงสร้างองค์การ                      

มีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง

เพื่อท าให้มีอิสระในการจัดการและมีอ านาจในการปฏิบัติงาน 
                     

                      

มีหน่วยงานหรือฝ่ายงานท่ีเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                      
                      

มีโครงสร้างองค์การท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม
และโอกาส 

                     

                      

มีลักษณะการท างานแบบทีมงานอิสระในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น 
ทีมข้ามสายงาน ทีมงานเฉพาะกิจ และทีมสหวิชาชีพ 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
 

                     

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ องค์การนวัตกรรม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Whirl 

pool 

3M HP 

มีโครงสร้างแบบการกระจายอ านาจซ่ึงจะท าให้พนักงานมีอ านาจในการ
ตัดสินใจและการท างาน 

                     

3. วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน                       

มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมท่ีส่งเสริมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้าน

นวัตกรรมขององค์การ 
                     

                      

สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วม ท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรมและองค์การ
นวัตกรรม 

                     

                      

มีวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
เป้าหมายด้านนวัตกรรมขององค์การ 

                     

                      

วัฒนธรรมท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง                      
                      

ส่งเสริมการยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือล้มเหลวจากการ

ท างานโดยไม่มีการลงโทษ 
                     

                      

ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้กับความคิดใหม่ 
สนับสนุนความคิดท่ีหลากหลายทาง ยอมรับความแตกต่างทางคิด 
ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดและกล้าเส่ียง 

                     

                      

มีการเฉลิมฉลองให้กับความส าเร็จกับนวัตกรรม                      
                      

ส่งเสริมให้พนักงานได้ท ากิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการ                      
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
 

                     

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ องค์การนวัตกรรม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Whirl 

pool 

3M HP 

สนับสนุนการท างานเป็นทีม และมีการท างานท่ีสนุกสนาน                      
                      

มีส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยท่ีท าให้พนักงานรู้สึกมีอิสระในการเรียนรู้ 
ค้นคว้า วิจัยทดลอง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และแลกเปล่ียนความคิด  

                     

4. ผู้น า                      

ก าหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมท่ีชัดเจนและต้องมุ่งม่ันต่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็นองค์การนวัตกรรม ด้วยการให้
ความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

                     

                      

ผู้น าจะต้องมีความกล้าเส่ียง อดทน และยอมรับกับความผิดพลาดหรือ
ล้มเหลวท่ีจะเกิดข้ึนจากการสร้างนวัตกรรม 

                     

                      

มีความสามารถการจัดการบุคลากรด้านนวัตกรรม ด้วยการสร้าง

แรงจูงใจ สอนงาน (Coaching) ให้ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมและให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์แก่พนักงาน 

                     

                      

มีบทบาทเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ และมีภาวะผู้น าแบบเปล่ียนรูป 
(Transformational Leadership) มีความสามารถในการส่ือสารการ
เปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
 

                     

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ องค์การนวัตกรรม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Whirl 

pool 

3M HP 

5. บุคลากร                      

มีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีสอดคล้อง (Alignment)  กับวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายนวัตกรรมขององค์การ  

                     

                      

มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  และมีความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
                     

                      

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท างาน มีทักษะในการส่ือสาร ทักษะด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

                     

                      

มีความเพียรพยายาม ชอบความท้าทาย อยากรู้อยากเห็น มีจินตนาการ 
กระตือรือร้นและชอบการเรียนรู้ 

                     
                      

เป็นนักแก้ไขปัญหา เป็นผู้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ในองค์การ กล้าคิด 
กล้าเส่ียง และไม่กลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลว 

                     

6. ทรัพยากร                      

จัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรและการลงทุนส าหรับการค้นหา พัฒนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และการน าความคิดใหม่ไปปฏิบัติ 

                     

                      

มีงบประมาณในการสนับสนุนนวัตกรรมท่ีชัดเจน ให้งบประมาณในการ
วิจัยและพัฒนาอย่างเพียงพอ มีการจัดต้ังกองทุนในการสนับสนุน
ความคิดหรือโครงการนวัตกรรมท่ีพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
 

                     

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ องค์การนวัตกรรม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Whirl 

pool 

3M HP 

มีเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัยเพื่อการศึกษาและสร้างนวัตกรรม                      
                      

ให้เวลากับพนักงานในการสร้างความคิดใหม่และนวัตกรรม                      

7. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์                      

มุ่งเน้นการสรรหาและจ้างงานบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มี

ประสบการณ์และภูมิหลังท่ีมีความหลากหลาย 
                     

                      

รักษาและลดการลาออกของพนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์                      
                      

น านวัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลการปฏิบัติงานและเปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  และระบบการ
วัดผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมน้ีต้องสอดคล้องกับเป้าหมายด้าน
นวัตกรรมและระบบการให้รางวัลขององค์การ 

                     

                      

มีแผนการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานมีทักษะด้านความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระยะยาว ความเป็นผู้ประกอบการ ปลูกฝังให้
มีนิสัยแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

                     

8. การให้รางวัลและการยอมรับ                      

มีรูปแบบการให้รางวัลท่ีหลากหลาย ท้ังรางวัลท่ีเป็นตัวเงิน ส่ิงจูงใจทาง
อาชีพ รางวัลทางสังคม รางวัลภายใน  โดยควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
การให้รางวัลท่ีไม่เป็นตัวเงิน 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
 

                     

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ องค์การนวัตกรรม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Whirl 

pool 

3M HP 

มีการให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกันกับการวัดผลการปฏิบัติงาน และมีการตั้งเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์ในการตัดสินไว้อย่างชัดเจนและยุติธรรม 

                     

9. การส่ือสาร                       

การส่ือสารแนวด่ิงท่ีเน้นการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 

                     

                      

การส่ือสารแนวราบท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารข้ามทีมงาน ฝ่ายงาน และหน่วย
ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้แลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกันและกัน 

                     

                      

ส่งเสริมการส่ือสารภายนอกองค์การเพื่อให้พนักงานได้แลกเปล่ียน
ความคิดกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และองค์การอื่นๆ 

                     

                      

มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเปล่ียนแปลง

และการสร้างนวัตกรรม 
                     

                      

มีการส่ือสารและช่องทางการส่ือสารแบบเปิดกว้างและหลากหลายซึ่ง
พนักงานในองค์การสามารถเข้าถึง 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
 

                     

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ องค์การนวัตกรรม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Whirl 

pool 

3M HP 

10. การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร                      

มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีดีและสามารถเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูล 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม  ให้กับ
หน่วยงาน แผนก หรือบุคลากรทุกคนได้รับทราบถึงข้อมูลท่ีควรรับรู้และ

จ าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม 

                     

                      

มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมท่ีหลากหลาย
ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงได้เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของ
พนักงาน 

                     

                      

มุ่งเน้นระบุองค์ความรู้การดึงเอาความรู้และประสบการณ์การท างานของ
คนเก่งหรือผู้เชี่ยวชาญออกมาจัดเก็บเป็นความรู้ชัดแจ้ง 

                     

                      

สร้างเว็บไซต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตเพื่อเป็นพื้นท่ี

ส าหรับการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ของพนักงาน 

                     

11. การประเมินและการล าเลียงความคิด                      

มีกระบวนการเก็บรวบรวมความคิด (Idea-Gathering Process) มีระบบ
จับเก็บความคิด(Capturing Idea) 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 

 
             

        

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

นักคิดและนักวิชาการ องค์การนวัตกรรม 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Whirl 

pool 

3M HP 

มีระบบการล าเลียงความคิด  เพื่อค้นหา ประเมิน และสนับสนุนความคิด
ท่ีมีศักยภาพให้พัฒนาให้เป็นนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินความคิดท่ีมีความชัดเจนและ
ยุติธรรม 

                     

                      

มีโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ                      

12. เครือข่าย                       

ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย (Network) และมีพันธมิตรในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น องค์การท่ีมีผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีเหมือนกัน 
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ร่วมงาน มหาวิทยาลัย องค์การภาครัฐและ
เอกชน  เพื่อสร้างหรือเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและการลงทุน 

                     

                      

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือเข้า

ร่วมในทีมคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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A  แทน   Quinn, James. B.  1991.   
B  แทน  Higgins, James M.  1995.   
C แทน Adair, John. E.  1996. 
D แทน Christiansen, James A.  2000.   
E แทน Tidd Joe, Bessant John, and Pavitt Keitk.  2001.   
F แทน Sherwood, Dennis.  2001.  
G แทน  Hay Group.  2005.   
H แทน Kuczmarski, Thomas. D.  2003.   
I แทน Havard Business School.  2003.   
J แทน ชาพิโร, สตีเฟ่น เอ็ม. 2549.  
K แทน Holder, Bob J. and Matter, Gary.  2008.   
L แทน Von Stamm, Bettina.  2008.   
M แทน พสุ เดชะรินทร์.  2547.   
N แทน Vrakking, W. J.  1990.   
O แทน Dundon, Elaine.  2002.   
P แทน นัทธี  จิตสว่าง. 2550.  
Q แทน  ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์.  2550.   
R แทน ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.  2547.   
 

 องค์การนวัตกรรม เป็นแนวคิ ดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากแรงกดดันของบริบทโลก เพื่อ
มุ่งสร้างคุณค่าและสิ่งใหม่ข้ึน รวมถึงสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของ
องค์การและสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยมีพลังความคิดริเริ่ม
ในการสร้างสรรค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐานส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์การ ทั้งน้ี จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บริหารองค์การที่เอื้อให้
เกิดพลังสมองในการสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ 
 องค์การแห่งนวัตกรรมจึงเป็นแนวคิดการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ในการ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองค์การ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคย
ปรับเปลี่ยนมาก่อน เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบริบทโลกาภิวัฒน์ท่ีมีความรู้และนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่า พัฒนา ผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ความอยู่รอด และความสามารถเชิงการแข่งขันของ
องค์การในตลอดการค้าโลกเสรี โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 6 ด้าน คือ นวัตกรรมทางธุรกรรมของ
องค์การ (Innovative Business) นวัตกรรมทางยุทธศาสตร์ขององค์การ (Innovative Strategy) 
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นวัตกรรมทางทุนมนุษย์ (Innovative People) นวัตกรรมกระบวนการ (Innovative Process) 
นวัตกรรมทางสินค้า และบริการ (Innovative Product/Service) และนวัตกรรมทางการตลาด 
(Innovative Marketing) 
 การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมจึงต้องอาศัยการท างานที่เป็นระบบ เป็นขั้น เป็นตอน 
คือ ขั้นตอนก ารตระหนักและรับรู้ถึงความจ าเป็น และการเตรียมการ ประกอบด้วยการก าหนด
ความจ าเป็น การวางแผนระบบการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ และการวินิจฉัยของ
องค์การ ขั้นวางแผนและด าเนินการ ประกอบด้วย ตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์การ
แห่งนวัตกรรม การก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ และเป้าหมาย 
เตรียมการ และเตรียมความพร้อมในการ สร้างองค์การแห่งนวัตกรรม และจัดท าแผนงานเพื่อ
สร้างองค์การแห่งนวัตกรรม รวมถึงขั้นตอนการประเมินผล (กีรติ  ยศยิ่งยง, 2552: 100) 
 การที่ จะเป็นองค์การนวัตกรรม นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  จากผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัด
ความส าเร็จขององค์การนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ คือ การมีวิ สัยทัศน์ที่ชัดเจนของผู้น าและมี
การถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้ท่ีสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์การ มีบุคลากรที่ดีในการท างาน มีการ
จัดการที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดีในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ และมีกระบวนการด าเนินการที่มีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติและท าให้เกิดเป็ นนวัตกรรมขึ้นในองค์การ  (Hay 
Group, 2005: 4) 

องค์การนวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อในองค์การนั้นมีการสนับสนุนให้ปัจเจกและทีมงาน
ต่างๆ ที่ต้องการท านวัตกรรมและสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่การปรับปรุง  ซึ่งมิใช่
เฉพาะการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าน้ัน  โดยองค์การจะต้องเริ่มต้นท่ี
ผู้น าขององค์การท าความเข้าใจแก่พนักงานทุกคนอย่างเข้าใจ  สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
เกิดความคิดใหม่ หรือเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศสร้างนวัตกรรมภายในองค์การ  และ
อีกประการหน่ึงบุคลากรในองค์การจะต้องเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ  ชอบสิ่งที่ท้า
ทาย ข้อมูลภายในองค์การต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย  ชอบการทดลอง  มีการยืดหยุ่นในการ
ท างาน หลังจากนั้นก็ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้ าง
นวัตกรรม อาจจะไม่จ ากัดขอบเขตของการเรียนรู้  ระหว่างนั้นก็ต้องการจัดการความรู้  เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าความรู้มาใช้ในการสร้างนวัตกรรม  เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้  
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  เก็บการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นคลังข้อมูล  และน าเอาความรู้ท่ีมีมา
ถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์การได้รับรู้  ดังนั้นนวัตกรรมจะสัมฤทธิ์ผลได้จะต้องมีการเรียนรู้  
จัดการเรียนรู้ในองค์การ  และส าคัญส าหรับการสร้างนวัตกรรมคือการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรม
ขององค์การ  โดยการทบทวนนโยบายทางด้านบุคลากร  สร้างให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน การสร้าง
นวัตกรรม  



 
บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
 

วิทยานิพนธ์  เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม : กรณีศึกษาองค์การท่ี
ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  งานวิจัยน้ี
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมที่สะท้อนบริบททางการบริหารจัดการ
สมัยใหม ่ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ โดยน าเสนอวิธีการศึกษาวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  ขอบเขตการวิจัย 
3.3  วิธีการศึกษาวิจัย 
3.4  องค์การท่ีศึกษา 
3.5  ผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติ 
3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เรื่องนวัตกรรมและองค์การ
นวัตกรรม ผู้วิจัยจึงได้สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาจาก ตัวแบบการพัฒนาองค์การ  7Ss 
Model ของ Mckinsey ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการน าเสนอเป็นครั้งแรกในบทความชื่อ   “Structure is 
not Organization"  ในปี ค.ศ. 1980 โดย Robert Waterman Tom Peters และ Julien Phillips 
ซึ่งในขณะน้ันเป็นที่ปรึกษาให้กับ  McKinsey ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ  ตัวแบบน้ี
เป็นเครื่องมือในการจัดการเพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างปัจจัยต่างๆ ของ
องค์การกับบริบทขององค์การ และแนวคิดนี้ต้องการน าเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์การธุรกิจ
ไม่ได้ขึ้ นอยู่กับปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ  ดังนั้นการที่องค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยท้ัง  7 ประการ (Waterman, Peters and Phillip, 1980: 14-26; Fleisher 
and Bensoussan, 2007: 191-195; พักตรผ์จง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์ , 2542: 161) ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1.1  โครงสร้างองค์การ (Structure) มีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิองค์การ 
(Organizational Chart) ซึ่งเป็นการอธิบายถึงระดับอ านาจของโครงสร้าง โครงสร้างจะแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ภายในองค์การ เช่น ฝ่ายงานและการบูรณาการของภาระงาน (Tasks) ซึ่ง
โครงสร้างองค์การจะมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โครงสร้างองค์การแบบรวมศูนย์อ านาจหรือ
แบบกระจายอ านาจ แบบล าดับช้ันหรือแบบแ บนราบ แบบช านาญพิเศษหรือแบบ บรูณาการ 
และแบบให้อิสระหรือแบบการจัดจ้างภายนอก (Outsourced) เป็นต้น  การพิจารณาลักษณะ
โครงสร้างองค์การมีประโยชน์ต่อการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ เนื่องจากถ้าโครงสร้างองค์การ
มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะส่งเสริมให้องค์การประสบความส าเร็จ 
 3.1.2  กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) คือ การก าหนดแผนในการแข่งขัน การจัดสรร 
ทรัพยากร การระบุเป้าหมาย การก าหนดระยะเวลา ลูกค้า และการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ  กล
ยุทธ์ของ องค์การจัดท าขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การ  
 3.1.3  ระบบในการปฏิบัติงานขององค์การ (Systems) คือ ระบบต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้ง 
ขั้นตอนและกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการท างานให้ประสบความส าเร็จ เช่น ระบบก ารเงิน 
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบสารสนเทศการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการจัดการการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 



175 

 
 3.1.4  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) จะเกี่ยวข้องกับการกระท าหรือพฤติกรรมของ 
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ เนื่องจากการกระท าหรือ
พฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพนักงานภายในองค์การ 
 3.1.5  บุคลากร (Staff) เกี่ยวข้องกับลักษณะของพนักงานภายในองค์กร แบบแผนและ 
พฤติกรรมต่างๆ ที่องค์การแสดงและ ปฏิบัติต่อพนักงาน เช่น การให้สิ่งจูงใจ (Incentives) และ
รางวัล (Reward) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและความรู้สึกของพนักงาน เป็นต้น 
 3.1.6  ทักษะความสามารถขององค์การ (Skill) คือ ความสามารถ (Capabilities) ที่โดด 
เด่นของบุคลากรหรือองค์กรท่ีท าให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เช่น  ความสามารถและ
ทักษะขององค์การในการให้บริการลูกค้า  ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา  ความสามารถ
ด้านการตลาด ความสามารถด้านการเงิน เป็นต้น 
 3.1.7  ค่านิยมร่วม (Shared Values) ค่านิยมร่วม ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความ 
เชื่อ และความคาดหวังขององค์การ ซึ่งมักจะไม่มีลักษณะที่เป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานของ
องค์การ  รวมท้ังเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการจะให้องค์การเป็นในอนาคต  ค่านิยมร่วมถือเป็น
รากฐานที่ส าคัญที่สุดขององค์การและเป็นศูนย์กลางที่มีอิทธิพลและเชื่อมโยงปัจจัยอื่นๆ ในตัว
แบบ ดังนั้นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการบริหารธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ  

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ท าให้ได้คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 12 
คุณลักษณะ  ได้แก่ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย โครงสร้างอ งค์การ วัฒนธรรม ค่านิยมและ
บรรยากาศการท างาน ผู้น า  บุคลากร  ทรัพยากร  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การให้
รางวัลและการยอมรับ การสื่อสาร การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร การประเมินและล าเลียง
ความคิด และเครือข่าย ผู้วิจัยจึงได้น าคุณลักษณะทั้ง 12 คุณลักษณะมาสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้ตัวแบบการพัฒนาองค์การ 7Ss Model ของ McKinsey ดังต่อไปนี้  
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม  
  

Strategy 

 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย  
(Vision Strategy and Goal) 

 

Skill 

 การสร้างเครือข่าย (Network) 

 

System 

 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) 

 การให้รางวัลและการยอมรับ  
(Reward and Recognition) 

 การส่ือสาร (Communication) 

 การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร 
(Knowledge and Information 
Management) 

 ทรัพยากร (Resource) 

 การประเมินและการล าเลียงความคิด  
(Assessment and Pipeline Idea) 

 

 

Structure 

 โครงสร้างองค์การ  
(Organization Structure) 

 

 

Staff 

 บุคลากร (Employee) 

 

Style 

 ผู้น า (Leader) 

Shared Value 

 วัฒนธรรม  (Culture) 
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3.2  ขอบเขตการวิจัย 
 

3.2.1  ขอบเขตด้านรูปแบบการศึกษาวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ (Interview) นักวิชาการในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและนักปฏิบัติในองค์การ
ที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม อันเป็นวิธีการศึกษาแบบกรณีศึกษา  (Case Study) โดยศึกษาจาก
บริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทนวัตกรรม (Thailand Most Innovative Company) ประจ าปี 
พ.ศ. 2551 และ 2552 ที่จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

กระบวนการศึกษาวิจัยเร่ิมต้นจากการ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวม 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา ตามตัวแบบการพัฒนา
องค์การ 7Ss Model ของ McKinsey และหาปัจจัยในการสร้างองค์การนวัตกรรม จากนั้นน า
ปัจจัยเหล่านี้ไปเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ
นักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา  โดยการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  เพื่อทราบแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การนวัตกรรม และคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างประเด็น
ค าถามในการสัมภาษณ์นักปฏิบัติและสร้างแบบส ารวจสภาพองค์การท่ีได้รับรางวัลด้าน
นวัตกรรม  จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นักปฏิบัติ ในองค์การท่ีได้รับรางวัล   
โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  เพื่อทราบแนวคิดและการ
ปฏิบัติขององค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม และใช้แบบส ารวจสภาพองค์การร่วมด้วยเพื่อ
ตรวจสอบการด าเนินการด้านนวัตกรรมขององค์การท่ีได้รับรางวัล ว่าเป็นไ ปตามคุณลักษณะ
ขององค์การนวัตกรรมที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือไม่    จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดท่ีได้จากการสัมภาษณ์  แบบส ารวจสภาพองค์การ
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นคุณลักษณะขององค์การ
นวัตกรรม 

 
3.2.2  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.2.1  ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ 
กลุ่มตัวอย่างนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ

นักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษามีจ านวน 4 ท่าน โดย
คัดเลือกจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท่ีเกี่ย วข้องกับนวัตกรรม ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
ของหน่วยงาน และผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
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3.2.2.2  องค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม 
กลุ่มตัวอย่างนี้ประกอบด้วยองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม จ านวน 5 

องค์การ ซึ่งเป็นองค์การท่ีได้รับท่ีได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทนวัตกรรม (Thailand Most 
 Innovative Company) ประจ าปี 2551 และ 2552 ที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งนักปฏิบัติที่เป็นตัวแทนองค์การ
คัดเลือกจ ากต าแหน่งงานในระดับผู้จัดการหรือสูงกว่าซึ่ง มีประสบการณ์การท างานด้าน
นวัตกรรม  ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของหน่วยงาน และ เป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมขององค์การ 

 
3.2.3  ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเ นินการศึกษาวิจัยอยู่ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 2551 – ตุลาคม 2553 
 

3.3  วิธีการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการ 
ศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study)  โดยท าการศึกษาจากบริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอดบริษัท 
นวัตกรรม (Thailand Most Innovative Company) ประจ าปี 2551 และ 2552 ที่จัดขึ้นโดยคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ    โดยมี
เป้าหมายเพื่อหาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมที่สะท้อนบริบททางการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การสร้างตัวแบบขององค์การนวัตก รรม โดยมี
กระบวนการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้  

 
3.3.1  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary)  
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องนวัตกรรม  องค์การนวัตกรรม กรณีศึกษาที่เป็นองค์การนวัตกรรมในต่างประเทศ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างกรอบแนวคิดใน
การศึกษาและหาปัจจัยในการสร้างองค์การนวัตกรรม  จากนั้นน าปัจจัยเหล่านี้ไปเป็นประเด็นใน
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
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3.3.2  การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ 

 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ
นักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา  โดยการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้อค าถามที่มีโครงสร้างแน่นอน และ
สัมภาษณ์ตามกรอบข้อค าถามที่เตรียมมาโดยใช้แบบสัมภาษณ์  ทั้งน้ีสามารถตั้งค าถามขึ้นได้
เองขณะสัมภาษณ์ด้วย (องอาจ  นัยพัฒน์ , 2551: 173) เป้าหมายของการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านนวัตกรรม เพื่อทราบแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับองค์การนวัตกรรม และคุณลักษณะ
ขององค์การนวัตกรรม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์นักปฏิบัติ
และสร้างแบบส ารวจสภาพองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ในการ
อภิปรายผลด้วย เพื่อความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 

3.3.3  สัมภาษณ์นักปฏิบัติในองค์การที่ได้รับรางวัล   
สัมภาษณ์นักปฏิบัติในองค์การที่ได้รับรางวัล   โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  

(Semi-Structure Interview) เพื่อทราบแนวคิดและการปฏิบัติขององค์การท่ีได้รับรางวัลด้าน
นวัตกรรม และใช้แบบส ารวจสภาพองค์การร่วมด้วยเพื่อตรวจสอบการด าเนินการด้านนวัตกรรม
ขององค์การท่ีได้รับรางวัล ว่าเป็นไปตามคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องหรือไม่    จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมด
ที่ได้จากการสัมภาษณ์  แบบส ารวจสภาพองค์การและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 
 วิธีการและกระบวนการในการวิจัยแสดงดังภาพที่ 3.2 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.2  กระบวนการและวิธีการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ปัจจัยในการสร้างองค์การนวัตกรรม 

สร้างค าถามเพื่อสัมภาษณ์คุณลักษณะองค์การนวัตกรรมและ 
สร้างแบบส ารวจสภาพองค์การที่ได้รับรางวัลด้านวัตกรรม 

 

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) 
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 

 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) 
  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
หลักสูตรการศึกษาด้านนวัตกรรมของ

สถาบันการศึกษา 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเที่ยงของข้อมูล 
 

แบบส ารวจองค์การ การสัมภาษณ ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary) 
 

งานวิจัย หนังสือและบทความ  องค์การนวัตกรรมในต่างประเทศ 
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3.4  องค์การที่ศึกษา 
 

องค์การท่ีศึกษาครั้งนี้ เป็นบริษัทที่ได้รับ รางวัล สุดยอดบริษัท นวัตกรรม  (Thailand’s 
Most Innovative Company) ประจ าปี 2551 และ 2552 ที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและ
ตัดสินบริษัทที่ได้รับรางวัล ดังนี้  

 
3.4.1  เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน ในปี 2551 
ท าการคัดเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ที่มีตัวชี้วัดทางการเงินที่มี

ความสัมพันธ์กับความส าเร็จด้านการด าเนินงานของกิจการ  นั่นคือ อัตราส่วน  Return on 
Invested Capital (ROIC) และพิจารณาด้วยเกณฑ์ต่างๆ  ทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมภายใน
องค์การ (Internal Survey) การส ารวจภายในอุตสาหกรรม  (Peer Survey) โดยมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนักวิชาการและผู้บริหารธุรกิจลงความเห็นสุดท้าย  

เกณฑ์การพิจารณารางวัลแบ่งออกเป็น  3 ด้าน คือ (1) นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ เช่น การคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการบริการใหม่สู่ตลาด  (2) นวัตกรรมใน
กระบวนการ  หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น
กว่าเดิม และ (3) นวัตกรรมทางการจัดการ โดยการสร้างสรรค์รูปแบบแนวคิดใหม่ และเครื่องมือ
บริหารจัดการใหม่  ๆ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากการส ารวจความ
คิดเห็นมหาชน  หรือ Popular Vote ท าผ่านเว็บไซต์  www.bangkokbiznews.com (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2551: 7) 

 
3.4.2  เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน ในปี 2552 
ท าการคัดเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มจากการคัดกรอง

บริษัทต่างๆ ที่สร้างผลตอบแทนจากยอดขายในอันดับที่สูง พิจารณาจากตัวเลขอัตราส่วนทาง
การเงินที่เรียกว่า ROS (Return on Sale) โดยท าการศึกษาตัวเลขของแต่ละบริษัทย้อนหลัง
ประมาณ 3 ปี หลังได้บริษัทจดทะเบียนในตลาดที่มีอันดับ ROS สูงในอุตสาหกรรม รวมจ านวน 
200 แห่ง ได้มีการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นจ านวน 8,000 ไปยังผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
(Peer Review) และมีการส ารวจจากภายในองค์กร (Internal Review) ทั้ง 200 องค์กรด้วย   

จากนั้นคะแนนจากแบบสอบถาม ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และข้อมูล
ด้านนวัตกรรมของแต่ละองค์กรจะถูกน ามาประมวลผล คัดกรองจนได้บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก 
ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่ม Service จ านวน 20 บริษัท และธุรกิจ Non-service จ านวน 20 บริษัท เพื่อ
น าเสนอให้คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้พิจารณา เพื่อหา



182 

 
บริษัทท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียม โดยท่ีทุกท่านต้องไม่มีส่วนความเก่ียวข้องกับกิจการท่ีได้รับ
คัดเลือก นอกจากน้ียังมีรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียมจากการส ารวจความคิดเห็นมหาชน 

หรือ Popular Vote ท าผ่านเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com อีกด้วย (กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์, 2552) 

องค์การท่ีผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปี 2551 และ ปี 2552 มีท้ังส้ินจ านวน 18 

บริษัท  ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ีได้รับการตอบรับให้เข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลและได้รับการตอบรับ
การท าแบบสอบถามสภาพองค์การในปัจจุบัน  จ านวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ ารุงราษฎร์ 

อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด(มหาชน)  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท 

เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) โดยแสดงรายละเอียดองค์การและรางวัลท่ีได้รับ ดังตารางท่ี 

3.1 
 

ตารางที่ 3.1  ข้อมูลขององค์การท่ีศึกษา 

 
องค์การท่ีศึกษา ประเภทธุรกิจ รางวัลที่ได้รับ ปีท่ีได้รับรางวัล 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ การแพทย์  รางวัล “บริษัทนวัตกรรม
ยอดเย่ียมแห่งประเทศไทย: 
หมวด Non-Manufacturing” 

 รางวัลหน่ึงในสิบบริษัท
นวัตกรรมยอดเย่ียม 

2551 
 

 
2552 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

 

 รางวัล “บริษัทนวัตกรรม
ยอดเย่ียมจากการส ารวจ
ความคิดเห็นมหาชน” 

 รางวัลหน่ึงในสิบบริษัท
นวัตกรรมยอดเย่ียม 

2551 
 

 
2552 

พฤกษา เรียลเอสเตท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

รางวัล “บริษัทนวัตกรรมดีเด่น
การส่งเสริมนวัตกรรมภายใน
องค์กร” 

2551 

ปูนซิเมนต์ไทย อสังหาริมทรัพย์ 
และก่อสร้าง 

รางวัล “บริษัทนวัตกรรมยอด
เย่ียมแห่งประเทศไทย: กลุ่ม 
Non-service” 

2552 

เซ็นทรัลพัฒนา พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

รางวัลหน่ึงในสิบบริษัท
นวัตกรรมยอดเย่ียม 

2552 
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3.5  ผู้เช่ียวชาญและนักปฏิบัติ 
 

ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติและนักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาและ
หน่วยงานด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา  และนักปฏิบัติจากองค์การท่ีได้รับรางวัล ที่จะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยให้หน่วยงานและองค์ การเป็นผู้คัดเลือกให้เข้ามาเป็น
ตัวแทนในการสัมภาษณ์หน่วยงานหรือองค์การละ 1 ท่าน โดยได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 
3.5.1  ผู้เชี่ยวชาญ 

3.5.1.1  ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในก ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีภารกิจหลัก  คือ การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์  โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเครือข่ายวิชาการอย่างมีบูรณาการ อันจะ
น าไปสู่การสร้างให้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ ” ซึ่งน าไปสู่การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ในการคัดเลือก ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตหรือ
ดุษฎีบัณฑิต มีประสบการณ์ในด้านนวัตกรรมอย่างน้อย 3 ปี และเป็นสมาชิกขององค์การ 3 ปี
ขึ้นไป มีผลงานด้านนวัตกรรม บทความหรือหนังสือเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ และมี
ส่วนร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมด้านนวัตกรรม (Gliddon, 2006: 47) ซึ่งนักวิชาการที่ให้ข้อมูล 
คือ คุณปรีดา  ยังสุขสถาพร  ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  วุฒิ
การศึกษา M.A. (Public Policy)  

3.5.1.2  นักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา  
  ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ได้ติดต่อไปยังหน่วยงานด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา จ านวน 6 
สถาบัน ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าสัมภาษณ์จ านวน 3 สถาบัน ได้แก่ 

1)  วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดสอนในระดับ 
บัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานองค์ความรู้ท้ังใน ด้านการบริหารจัดการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยและสังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรท่ีสมบูรณ์แบบและสมดุล
ตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล และมุ่งที่จะเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ และ
เป็นสถาบันที่มีผลงานวิจั ยระดับนานาชาติ  วิทยาลัยเปิดสอน 3 หลักสูตร และหน่ึงในหลักสูตร 
คือ หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริการ  (Master of Science Program 
in Service Innovation: Bilingual Program) นอกจากนี้ยังให้บริการ เป็นที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับความสามารถขององค์กรอีกด้วย 
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2)  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการเปิดสอน 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา 
โดยจัดให้มีวิชาการบริหารการปฏิบัติการ การจัดการด้านการลงทุน การจัดการ และการพัฒนา
แผนธุรกิจ เพื่อให้มหาบัณฑิตจากหลักสูตรน้ีเป็นผู้น าด้านการจัดการ และได้เปิดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นชุมชนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ
ไทยท่ีจะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์และปัญญาในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระบบการผลิต และสิ่งแวดล้อมของโลก 

3)  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีทักษะการบริหารเฉพาะทาง ที่ดีมีความสามารถ 
และจะปลูกฝังแนวคิดเชิงการท างานร่วมกับผู้อื่น (Cooperation) นวัตกรรม (Innovation) ความ
เป็นผู้น า (Leadership) และความเป็นนักประกอบการสมัยใหม่ (Entrepreneurship)  โดยจัดให้มี
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป็นหลักสูตรท่ีผสานศาสตร์การจัดการ
เทคโนโลยีท่ัวไปเข้ากับการจัดการนวัตกรรม โดยจะเน้นเกี่ยวกับ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ” ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบของ แนวคิดการสร้างสินค้าและบริการใหม่ กระบวนการผลิตและการท างานใหม่ 
การใช้เทคโนโลยีต่างๆที่องค์กรมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมทั้ง “นวัตกรรมเชิงการ
จัดการ” ได้แก่ เครื่องมือในการจัดการนวัตกรรม การบริหารจัดการแล ะการจัดองค์กรรูปแบบ
ใหม่ โครงสร้างและธุรกิจใหม่ การพัฒนาตลาดใหม่ การบริหารองค์กรที่ใช้ฐานความรู้ เป็นต้น  

ในการคัดเลือก ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มี
ประสบการณ์ในด้านนวัตกรรมอย่างน้อย 3 ปี และเป็นสมาชิกของหน่วยงานอย่างน้อย  1 ปี มี
ผลงานด้านนวัตกรรมบทความหรือหนังสือเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ (Gliddon, 
2006: 47) ซึ่งนักวิชาการที่ให้ข้อมูลทั้งหมด 3 ท่าน ข้อมูลดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2  ข้อมูลนักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 
หน่วยงานหรือ

องค์การ 
ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารเทคโนโลยีและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรนวัตกรรมการ
บริการ 

Ph.D., Doctoral of 
Business 
Administration (Risk 
Management in Project 
Organization) 

วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 

   

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา หน่วยงานหรือองค์การ 
ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี ผู้อ านวยการหลักสูตรการ

บริหารเชิงกลยุทธ์และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม 

Ph.D., Systems 
Science/Engineering 
and Technology 
Management 

วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ 
 

ประธานหลักสูตรการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

Ph.D., Systems 
Science\Engineering 
Management 

บัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

3.5.2  นักปฏิบัติ 
 นักปฏิบัติจากองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม โดยผู้ที่ให้สัมภาษณ์จะต้อง 

ต้องเป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือสูงกว่ามีประสบการณ์การท างานด้านนวัตกรรม และเป็น
พนักงานขององค์การ 5 ปีขึ้นไปและเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม  
(Gliddon, 2006: 47) ซึ่งข้อมูลนักปฏิบัติที่ให้ข้อมูลทั้งหมด 5 ท่าน แสดงดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3  ข้อมูลนักปฏิบัติจากองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา องค์การที่ศึกษา 

คุณพิบูลย์ ธาระพุทธ ิ
 

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและฝึกอบรม 

ปริญญาโท สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์  

โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ 

คุณกิตติคุณ วัชรมณเฑียร 
 

Knowledge Management 
Manager 
 

ปริญญาโท       
สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ             

แอดวานซ ์อินโฟร์ 
เซอร์วิส 

คุณสุภัทร รัตนะโสภณชัย 
 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ  ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (MBA) 

พฤกษา เรียล
เอสเตท 

คุณพิมพ์ใจ  หวังเกียรต ิ ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
องค์กร 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(MBA) 

ปูนซิเมนต์ไทย 

คุณผุสด ีพันธุมพันธ ์
 

Senior Vice President, 
Strategic Planning and 
Business Policy Office 
Human Resources Division 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(MBA)      
ปริญญาโท วิทยาลัย
นวัตกรรม   

เซ็นทรัลพัฒนา 
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3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมประกอบด้วย 

3.6.1  ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์  เนื่องจากการสัมภาษณ์นั้นเป็นการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างข้อค าถามที่ใช้จึงมีไม่มากนัก ในการกระบวนการสัมภาษณ์จะด าเนินไปตามข้อมูล
ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ จึงท าให้ในการสัมภาษณ์บางครั้ง ไม่เรียงล าดับตามค าถามหรือ
ประเด็นท่ีตั้งไว้ ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้ 

3.6.1.1  ค าว่า “นวัตกรรม” ในองค์การของท่านมีความหมายว่าอย่างไร 
3.6.1.2  ค าว่า “องค์การนวัตกรรม” ในองค์การของท่านมีความหมายว่าอย่างไร 
3.6.1.3  การเป็นองค์การนวัตกรรมมีความส าคัญต่อองค์การของท่านอย่างไร 
3.6.1.4  ในบริบทองค์การของท่าน ท่านคิดว่าองค์การนวัตกรรมควรจะประกอบ

ไปด้วยองค์ประกอบใดบ้าง และแต่ละองค์ประกอบควรมีคุณลักษณะอย่างไร 
3.6.1.5  ในบริบทองค์การของท่าน ท่านคิดว่าองค์ประกอบใดที่มีความส าคัญใน

การสนับสนุนต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมมากที่สุด  
3.6.1.6  ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรกับองค์การอื่นท่ีต้องการพัฒนาตนเองให้เป็น

องค์การนวัตกรรม 
ส่วนค าถามที่จะเพิ่มเติมจากค าถามที่ตั้ งเอาไว้นั้น คือ การสอบถามถึงการ

ด าเนินการด้านนวัตกรรมตามคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม  ประเด็นหรือข้อค าถามที่ใช้น้ัน
จะมาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง อาจจะเป็นคุณลักษณะที่นัก
ปฏิบัติไม่ได้กล่าวถึง เช่น ในเร่ืองของการจัดการความรู้กับนวัตกรรมนั้น องค์การของท่านมีการ
ด าเนินการอย่างไรบ้าง  คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่องค์การนวัตกรรมควรมีโครงสร้างองค์การแบบ
แบนราบ 

3.6.2  แบบตรวจสอบสภาพองค์การในปัจจุบัน ที่สร้างขึ้นจากการการทบทวน 
วรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบบตรวจสอบสภาพองค์การในปัจจุบันผู้วิจัยได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  ได้แก่  รศ.ดร. บังอร โสรฬ  แและอาจารย์ ดร .วาสิตา บุญสาธร  
อาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าการตรวจ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และตรวจดูความเหมาะสมของข้อค าถาม ก่อนท่ี
จะน าไปใช้จริง  โดยข้อค าถามนั้นสร้างขึ้นมาจากการสัมภ าษณ์ผู้เชี่ยวชาญและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องมีข้อค าถามทั้งหมด 82 ข้อ แบบตรวจสอบสภาพองค์การในปัจจุบันน ามาใช้เป็นหน่ึง
ในเครื่องมือเก็บข้อมูล เนื่องจากว่าจะช่วยในการเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้



187 

 
กล่าวถึงและเป็นการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  อีกทั้งยังช่วยให้สามารถน าเสนอผล
การศึกษาขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้อย่างชัดเจนอีกด้วย 

3.6.3  เครื่องมือและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก  แบบตรวจสอบรายการ
สัมภาษณ์ (Check List)  ที่เป็นเครื่องมือในการบันทึกการสัมภาษณ์ ภายใน แบบตรวจสอบ
รายการ สัมภาษณ์นี้ จะประกอบด้วย คุณลักษณะ ขององค์การนวัตกรรมที่ได้สรุ ปมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และจัดท าเป็นตารางเพื่อ
ตรวจสอบดูว่าในแต่ละปัจจัยน้ัน องค์การท่ีได้รับรางวัลด าเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง เครื่อง
บันทึกเสียง ใช้ในการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์  ปากกา ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ   เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ใช้ในการบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 
3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ในการเก็บรวบรวบข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและนัก
ปฏิบัติ โดยท าจดหมายขอเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยไปยังบริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอด
บริษัทนวัตกรรม (Thailand Most Innovative Company) ประจ าปี 2551 และ 2552 จ านวน 18 
องค์การ ได้รับการตอบรับจ านวน 5 องค์การ จากนั้น นัดวันเวลาในการสัมภาษณ์ ทั้งน้ีส าหรับ
องค์การท่ีต้ องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเบื้องต้นและข้อค าถามในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ส่ง
ข้อมูลงานวิจัยและข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไปให้องค์การท่ีต้องการน าไปพิจารณาก่อน
ด้วย  ซึ่ง ในการสัมภาษณ์นี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบส ารวจสภาพองค์การประกอบการสัมภาษณ์ด้วย 
โดยแบบส ารวจสภาพองค์ การนี้แจกให้หลังจากการสัมภาษณ์นักปฏิบัติเสร็จแล้ว จ านวน 5 ชุด 
ต่อหนึ่งองค์การ โดยให้นักปฏิบัติเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะร่วมตอบ แบบส ารวจสภาพ
องค์การ  ซึ่งเป็นคนท่ีท างานเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  การพัฒนาองค์การ หรืองานท่ีเกี่ยวข้อง 
จากนั้นให้ส่งแบบส ารวจสภาพองค์การกลับทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้   
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมกับมีผู้ช่วย
ในการสัมภาษณ์อีกหนึ่งคน เพื่อให้ช่วยสอบถามและจดประเด็นในการสัมภาษณ์ 

 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งน้ี ข้อมูลที่ได้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ
ข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี ้
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3.8.1  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้ถอดเทปค าสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และนัก

ปฏิบัติแต่ละท่าน จากนั้นจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการท าให้
ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ ถ้อยค า ประโยคหรือใจความในเอกสารเป็นจ านวนที่วัดได้ แล้วแจงนับ
จ านวนของถ้อยค า ประโยคหรือใจความเหล่านั้น (สุภางค์ จันทวานิช, 2546: 144) ว่ามีการ 
กล่าวถึงในแต่ละคุณลักษณะจ านวนเท่าไหร่และเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละประเด็นอย่างไร  

3.8.2  ข้อมูลจากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ ผู้วิจัยใช้วิธีการแจงนับความถี่ แล้วหา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อค าถาม จากนั้นน าเสนอผลค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละคุณลักษณะของทั้ง 5 
องค์การ โดยการแปลผลคะแนนเฉลี่ย ใช้สูตร 
 
   สูตร  =  คะแนนมากที่สุด  -   คะแนนน้อยที่สุด 
            จ านวนชั้น 
    =  5  -  1 
        3 
    = 1.33 
   เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย  

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.68 – 5.00 มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะ 
       องค์การนวัตกรรมสูง   
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.67 มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะ 
       องค์การนวัตกรรมปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.33 มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะ 
       องค์การนวัตกรรมต่ า 

 
ส่วนการน าเสนอข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลทั้งผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

และผลการสัมภาษณ์นักปฏิบัติในองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมร่วมกับผลจากแบบส ารวจ
สภาพองค์การ  โดยรูปแบบของการน าเสนอนั้นจะเรียงล าดับตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากนั้นจะน าผลที่ได้มาอภิปรายรวมกับแนวคิด ทฤษฎีที่ได้ทบทวนมาข้างต้น  เพื่อสรุปเป็น
คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 

 
 



   
บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้แทนองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมจ านวน 5 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติจ านวน 4 ท่าน สามารถ น า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษา เพื่อใช้ในการสรุป
คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม ตามการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา คุณลักษณะขององค์การ
นวัตกรรม : กรณีศึกษาองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม  ซึ่งแบ่งหัวข้อในการน าเสนอผล
การศึกษาเรียงตามล าดับ ต่อไปนี ้

4.1  ความหมายนวัตกรรมและองค์การนวัตกรรม 
4.2  คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม  
ในการรายงานผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า “องค์การ” ซึ่งเป็นการแทนบุคคลที่พูด 

เช่น บริษัทพฤกษาได้น าเสนอหรือมีแนวทาง... โดยจะไม่ใส่ชื่อผู้ที่สัมภาษณ์ลงในการรายงานผล
การศึกษา เพราะถือว่าผู้ที่พูดนั้นคือตัวแทนขององค์การน้ัน จึงใช้ชื่อองค์การน้ันในการรายงาน
ผล และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นด้วย   พร้อมกันน้ีได้น าเสนอผลการสัมภาษณ์นักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม พร้อมกับผลการศึกษาที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การด้วย 

 
4.1  ความหมายนวัตกรรมและองค์การนวัตกรรม 
  
 เพื่อให้เข้าใจถึงการสร้างนวัตกรรมและการ พัฒนาองค์การนวัตกรรม จึงต้องท าความ
เข้าใจถึงความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” และ “องค์การนวัตกรรม” เป็นอันดับแรก ซึ่งองค์การ  
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ความหมายไว้ดัง ตารางสรุปท่ี 4.1  ถึง 4.4
ต่อไปนี ้
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  4.1.1  นวัตกรรม 

 ค าถาม คือ  ค าว่า “นวัตกรรม” ในองค์การของท่านมีความหมายว่าอย่างไร 
 องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความหมายของ ค าว่า นวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 

4.1 

 

ตารางที่ 4.1  ความหมายของค าว่านวัตกรรมจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ ความหมายค าว่า “นวัตกรรม” 

รพ.บ ารุงราษฎร์ การปรับปรุงงานปัจจุบันท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นบริการ การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการ
วิจัยส่ิงใหม่ๆ ขึ้นมา การคิดและการท าส่ิงท่ียังไม่เคยท าให้เกิดขึ้น แต่นวัตกรรมไม่จ าเป็นว่า
จะเป็นเร่ืองที่ใหม่หมดเสมอไป นวัตกรรมเกิดขึ้นได้ทุกระดับ 

เอไอเอส ส่ิงใหม่ท่ีต้องสามารถน าไป Implement ได้จริง อะไรใหม่ก็ได้ ส่ิงใหม่น้ีอาจจะเป็นส่ิงที่ใหม่
หรือส่ิงที่ถูกปรับปรุงจากส่ิงที่มีอยู่แล้ว แต่เน้นท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จริง ในเอไอเอสได้แบ่ง
นวัตกรรมออกเป็น 4 กลุ่มความคิดใหญ่ คือ  
1. Strategy Innovation 
2. Product and Service Innovation 
3. Process Innovation 
4. Managing Organization Innovation 

พฤกษา ส่ิงใหม่ท่ียังไม่มีใครเคยท ามาก่อน แต่จริงๆ นวัตกรรมของพฤกษาในปัจจุบันก็ไม่เรียกว่า
เป็นนวัตกรรมซะทีเดียว เพราะเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีต่างประเทศเขาก็มีมาก่อนแล้ว จึงเน้น
ไปท่ีการปรับปรุงกระบวนการท างานมากกว่า CEOs ต้องการเน้นท่ีรวดเร็ว เยอะใหญ่ 
(Mass) และถูก 

ปูนซิเมนต์ไทย เป็นเร่ืองใหม่หรือส่ิงใหม่ท่ีเป็นได้ท้ังการต่อยอด (Incremental) และส่ิงที่เป็นส่ิงใหม่เลย แต่
เน้นท่ีจะมีคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ท้ังหมด ซ่ึงนวัตกรมของ
เราแบ่งออกเป็น ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ  

เซ็ลทรัลพัฒนา นวัตกรรมไม่ได้หมายถึงส่ิงที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เสมอไป อาจจะเป็นส่ิงที่ปรับปรุง
หรือพัฒนา แก้ไขส่ิงที่มีอยู่แล้วให้เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะอยู่ในลักษณะของการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 
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ค าถาม คือ นวัตกรรม หมายความว่าอย่างไร 

 ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรมไว้ ดัง
ตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  ความหมายของค าว่านวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการท่ีเป็นกลุ่ม 

         ตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ความหมายค าว่า “นวัตกรรม” 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ให้ความหมาย นวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ 
ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช ดูท่ีกระบวนการท่ีท าให้เกิดส่ิงใหม่และท าให้คนยอมรับ ค าว่านวัตกรรมค าเดียว
ไม่พอ จึงควรมองไปท่ีระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovative System) 
นวัตกรรมจะมองแค่ส่ิงใหม่ท่ีคนยอมรับไม่ได้ ต้องมองท่ีไปที่มาของนวัตกรรม
ด้วย จากน้ันค่อยคุยเร่ืองความส าเร็จท่ีอาจจะย่ังยืนหรือไม่ย่ังยืน 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี การน าเอาความคิดหรือส่ิงที่มีอยู่มาผสมผสานในรูปแบบใหม่ ค าส าคัญ (Key 
Word) คือ รูปแบบใหม่ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อธุรกิจ คือได้ผลิตภัณฑ์มากข้ึน บริการ
ท่ีดีข้ึน สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าหรือกระบวนการท างานท่ีดี
ขึ้นเร็วขึ้น เพ่ือท าให้องค์การมีผลิตผล ประสิทธิภาพและมีรายได้มากขึ้น  

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ นวัตกรรมต้องมีความใหม่ท่ีมีความสามารถในเชิงพาณิชย์ คือ เกิดประโยชน์ใน
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเกิดผลได้ 2 ด้าน คือ   
1. ภายนอก คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ออกมาขาย  
2. ภายใน คือ การท าให้องค์การท างานได้ดีขึ้น ลดต้นทุนหรือลดเวลาใน
การท างาน  

สรุปนวัตกรรมน้ันจะต้องเป็นส่ิงใหม่และมีประโยชน์ด้วย 

 

 

 องค์การส่วนใหญ่ให้ความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” ไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้
ความหมายนวัตกรรมว่า คือ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนหรือการปรับปรุงหรือพัฒนาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้ดีกว่า

เดิม ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ กลยุทธ์ กระบวนการ และการจัดการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)   

 จากความหมายท่ีองค์การให้ไว้น้ันมีความสอดคล้องกับนักวิชาการด้านนวัตกรรม ซ่ึง
นักวิชาการได้ให้ความหมายนวัตกรรม ไว้ว่านวัตกรรมเป็นเร่ืองของกระบวนการหรือการน าเอา
ความคิดมาสร้างให้เกิดเป็นส่ิงใหม่ ซ่ึงอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ การบริการและกระบวนการ ซ่ึงให้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และท าให้การท างานขององค์การมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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  4.1.2  องค์การนวัตกรรม 
ค าถาม คือ ค าว่า “องค์การนวัตกรรม” ในองค์การของท่านมีความหมายว่าอย่างไร  

องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความหมายของ ค าว่า องค์การนวัตกรรม  ไว้ 
ดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3  ความหมายของค าว่าองค์การนวัตกรรมจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ ความหมายค าว่า “องค์การนวัตกรรม” 

รพ.บ ารุงราษฎร ์ องค์การให้ความส าคัญเกี่ยวการพัฒนาปรับปรุง บริการ สินค้าให้ดีขึ้นตลอดเวลา เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้บริโภคสุดท้าย (End User) ได้รับในส่ิงที่ดีขึ้น เช่น การได้รับบริการใหม่ๆ การน า
เทคโนโลยีใหม่เข้ามา ท าให้ราคาถูกลง มีความปลอดภัยมากขึ้น  

เอไอเอส หน่วยงานที่สามารถปรับเปล่ียนแนวความคิด วิธีการท างานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร คิดแทนลูกค้า โดย
จะต้องน าเสนอสินค้าและบริการในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย สินค้าบางอย่างเราคิดเร็วเกินไป
ลูกค้าไม่รู้เรื่องท าให้ขายไม่ได ้  

พฤกษา ตัวแทนองค์การกล่าวว่าไม่อาจเป็นตัวแทนของพฤกษาได้ แต่ขอแสดงทัศนะว่าองค์การ
นวัตกรรมในประเทศไทยยังไม่มี ยังเป็นการท าเพื่อสร้างภาพพจน ์และเป็นนวัตกรรมที่มีจาก
ผู้บริหารระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่มาจากพนักงานโดยตรง  

ปูนซิเมนต์ไทย องค์การที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้เรื่อยๆ ซึ่งจะต้องมีวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวผลักดันให้
เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์การ การสร้างนวัตกรรมนั้นไม่ได้เน้นเฉพาะเพียงแค่เทคโนโลยี การ
วิจัยพัฒนา และผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่รวมไปถึงรูปแบบการท างานหรือกระบวนท างานใหม่ๆ 
ส่ิงเหล่านีจ้ะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของทุกคนในองค์การ 

เซ็ลทรัลพฒันา องค์การที่บุคคลทุกระดับในองค์การมนีวัตกรรมซึ่งถูกปลูกฝังและหล่อหลอมโดยวัฒนธรรม
องค์การและวิธีการบริหารที่สนับสนุนรวมทั้งมีกลยุทธ์ขององค์การที่มุ่งมั่นและชัดเจนในการ
สร้างนวัตกรรม 
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ค าถาม คือ องค์การนวัตกรรม มีความหมายอย่างไร 
 ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ทั้ง 4 ท่านได้ให้ความหมายของ ค าว่า องค์การนวัตกรรมไว้ 
ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  ความหมายของค าว่าองค์การนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เป็นกลุ่ม 
        ตัวอย่าง 
 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ความหมายค าว่า “องค์การนวัตกรรม” 
คุณปรีดา ยังสุขสถาพร องค์การนวัตกรรม (Innovative Organization)  หมายถึง องค์การที่มีความเป็น

นวัตกรรมอยู่ภายในองค์การ โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการ ซึ่งมีพลวัต
ของความเป็นนวัตกรรมสูง หรือมีการกระท าที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม คือ 
องค์การนั้นจะต้องมีลักษณะของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สูง ควบคู่
ไปกับระบบการจูงใจ ให้รางวัลในการคิด หรือการกระท าใหม่  ๆที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ บางครั้งก็รวมเอาประโยชน์ในเชิงส่ิงแวดล้อมและบริบทรอบตัวเข้า
ไว้ด้วยเหมือนกัน โดยรวมหมายความว่า นวัตกรรมที่มีอยู่ในองค์การนั้น
ค่อนข้างเป็นเรื่องนามธรรมมากกว่าเป็นรูปธรรม ดังนั้น องค์การนวัตกรรมจึง
ไม่จ าเป็นต้องมีสินค้า บริการหรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรม แต่องค์การ
จะต้องมีกระบวนการบริหารงานหรือการบริหารจัดการที่เป็นนวัตกรรม คือ การ
บริหารงานให้ดีขึ้น เป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ผลผลิตดีขึ้น ก าไรที่มากขึ้น อาจ
เป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ กระบวนการการบริการจัดการเปล่ียนไปแต่
สินค้าที่ได้เหมือนเดิม   
องค์การนวัตกรรมแตกต่างจาก องค์การแห่งนวัตกรรม โดยองค์การแห่ง
นวัตกรรม (Innovation Organization) หมายถึง องค์การที่มีการสร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ว่า องค์การมีสินค้า หรือบริการใหม่ๆ 
ออกมาอย่างสม่ าเสมอ เรียกว่า มีความเป็นรูปธรรมของการรังสรรค์นวัตกรรมที่
ชัดเจน จับต้องได ้แต่บริษัทที่ผลิตสินค้าใหม่ที่มีคนนิยมมากมายนี้  มีบางครั้งที่
เราอาจพบได้ว่า เบื้องหลังบริษัทนั้นคือ การเป็นโรงงานนรกดีๆ นี่เอง ทั้งใช้
แรงงานเด็ก สร้างมลพิษ และยังเป็นสินค้าที่มีอันตรายแก่ผู้บริโภค บริษัทนี้
แรกๆ อาจขายสินค้าได้มาก ผู้บริโภคยอมรับ และให้ความเชื่อมั่นในนวัตกรรม
ของบริษัท (เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม) แต่ด้วยความที่การบริหารงานภายใน
เองไม่ได้เป็นนวัตกรรมตามไปด้วย ในระยะยาว ผู้บริโภคจึงอาจจะปฏิเสธ
นวัตกรรมของบริษัทนี้ได้ในที่สุด 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ความหมายค าว่า “องค์การนวัตกรรม” 
ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช องค์การที่มีระบบที่เอื้ออ านวยให้เกิดการคิด ลองท า ลองน าเสนอ  ลองใช้ ลอง

แลกเปล่ียนเพิ่มขึ้นจนท าให้เกิดการยอมรับภายใน และมีการกระจายให้เกิดการ
ยอมรับในวงกว้าง ดังนั้นองค์การนวัตกรรมจึงไม่จ าเป็นต้อง เป็นองค์การที่ มี
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการนวัตกรรม แต่เป็นองค์การที่มีระบบภายใน
ที่ส่งเสริมให้คนได้คิดได้ทดลอง ได้ใช้ 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี องค์การที่มีกระบวนการท างานหรือการจัดการขั้นตอนต่างๆ ภายในองค์ การให้
สอดคล้องกับความหมายของค าว่านวัตกรรมที่ได้ให้ไว้ข้างต้น เมื่อนวัตกรรมคือ
การน าความคิดหรือส่ิงต่างๆ ที่มีอยู่มาผสมผสานให้เกิดส่ิงใหม่ องค์การจึงมี
หน้าที่ในการสร้าง ส่ิงแวดล้อมการท างาน (Work Environment) เพื่อสนับสนุน
ให้คนสร้างนวัตกรรม  

ดร.บุญเกียรต ิ เอ้ียววงษ์เจริญ องค์การที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทั้งภายนอกและภายใน  โดยท า
อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างนวัตกรรมให้ต่อเนื่องได้นั้นองค์การจะต้องมี ปัจจัย
สนับสนุน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการท างาน ผู้น า องค์ความรู้
พื้นฐานขององค์การ และบุคลากร  

 
  
ความหมายขององค์การนวัตกรรมจากการให้นิยามขององค์การท่ีได้รับรางวัลนั้น

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
4.1.2.1  องค์การท่ีสามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้า บริการ 

ตลอดจนแนวคิด วิธีการท างาน และกระบวนการ ให้ดีขึ้น เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า องค์การท่ีให้ความหมายในกลุ่มน้ี คือ บริษัท เอไอเอสและรพ.บ ารุงราษฎร ์

4.1.2.2  องค์การท่ีประกอบไปด้วยปัจจัยสนับสนุน ที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใน 
องค์การ ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์การ วิธีการบริหารงาน 
และกลยุทธ์องค์การ องค์การท่ีให้ความหมายในกลุ่มน้ี  คือ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา และ บริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย  

ส่วนนักวิชาการด้านนวัตกรรมได้ให้ความหมายขององค์การนวัตกรรมที่ตรงกันว่า 
องค์การนวัตกรรม คือ องค์การท่ีมีระบบภายในองค์การหรือสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่
สนับสนุนให้คนคิด ลองท าและสร้าง นวัตกรรม  องค์การนวัตกรรมจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์การ
ที่มีผลิตภัณฑ์ บริการและก ระบวนการที่เป็นนวัตกรรม นอกจากนี้คุณปรีดา ผู้เชี่ยวชาญจาก
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของ “องค์การนวัตกรรม ( Innovative 
Organization)” ว่ามีความแตกต่างจาก “องค์การแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization)” คือ 
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องค์การนวัตกรรมนั้นเป็น “เหตุ” ส่วน องค์ การแห่งนวัตกรรมนั้น คือ “ผล”  ซึ่งหมายความถึง 
องค์การนวัตกรรมนั้นจะมีความเป็นนวัตกรรมภายในองค์การมีระบบการจัดการที่เป็นนวัตกรรม 
แม้ว่าองค์การนั้นจะไม่มีการสร้างนวัตกรรมก็ตาม ส่วนองค์การแห่งนวัตกรรมนั้นจะเป็นองค์การ
ที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อ เนื่องแต่ระบบการจัดการอาจไม่มีความเป็น
นวัตกรรมก็ได้ 

 
4.2  คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม  

  
คุณลักษณะเป็นเสมือนคุณสมบัติหรือสิ่งที่แสดงให้รู้ว่าองค์การใดเป็นองค์การนวัตกรรม  

และจากการสัมภาษณ์ตัวแทนองค์การ  ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และการใช้
แบบตรวจสอบสภาพองค์การในปัจจุบันนั้น ท าให้ทราบว่าองค์การแต่ละองค์การนั้นมีการ
ด าเนินการ การปฏิบัติและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเป็นองค์การนวัตกรรมอย่างไร
บ้าง ซึ่ง ในที่น้ีขอน าเสนอผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด ที่ใช้ตัวแบบการพัฒนาองค์การ  7Ss 
Model ของ Mckinsey โดยน าเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ และการตอบ แบบตรวจสอบ
สภาพองค์การ ซึ่งผลการศึกษาเป็นค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้ตอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ค าถาม คือ ท่านคิดว่าองค์การนวัตกรรมควรจะประกอบไปด้วย ปัจจัยหรือองค์ประกอบ
อะไรบ้าง 

องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ภาพรวมองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมไว้ 
ดังตารางที่ 4.5  
 
ตารางที่ 4.5  ภาพรวมองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมจากองค์การที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

องค์การ องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 
รพ.บ ารุงราษฎร ์ อันดับแรกคือผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ที่ให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรมอย่างเต็มที่  สองคือการมีคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนวัตกรรม
โดยตรง โดยช่วยกันเริ่มสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมนวัตกรรม จะพยายามเฉลิมฉลองคิด
ทุกความคิดที่ส่งเข้ามา มีความมุ่งมั่นในกา รท างาน ต่อมา คือ การสร้าง  Inno Champion 
เป็นกลไกลที่ส าคัญร่วมกับคณะกรรมการในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมประสบความส าเร็จ
อย่างก้าวกระโดด   อันดับต่อมา คือ การฝึกอบรมคนที่เก่ียวข้องหรือคนที่สนใจได้เรียนรู้
แนวคิดหรือเคร่ืองมือในการสร้างนวัตกรรม สุดท้าย คือ Innovation Lab 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

องค์การ องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 
เอไอเอส เริ่มต้นที่ผู้น าที่ต้องเป็นคนที่ต้องมีการสนับสนุน ส่งเสริม มีใจที่เปิดกว้างรับความคิดใหม่ 

(Open Mind) รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง (Direct Boss) ด้วย สองดูที่ลักษณะองค์การ ที่
บางองค์การมุ่งนวัตกรรมมากเกินไปไม่ได้ เช่น องค์การต้องการความปลอดภัยหากจะสร้าง
นวัตกรรมมากเกินไปบางอย่างอาจจะยาก เพราะจะต้องถูกต้องตามขั้นตอนที่วางไว้ 
ไม่เช่นนั้นอาจจะแย่ได้ สาม คือ วัฒนธรรมองค์การที่จะท าอย่างไรให้สามารถหล่อหลอมให้
นวัตกรรมนั้นเป็นเรื่องปกติท าให้พนักงานกล้าที่จะเสนอความคิดโดยไม่กลัวโดนด่า การคิด
ส่ิงใหม่ๆทั้งเรื่องกระบวนการท างานและพัฒนาสินค้าหรือบริการ  ในส่วนของวัฒนธรรมจะ
แตกออกเป็นการสรรหา การฝึกอบรม การให้รางวัลและการยอมรับที่ต้องออกแบบให้มี
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมนวัตกรรมด้วย 

พฤกษา จากการที่ได้ศึกษาเร่ืองนี้มาบ้าง พบว่าองค์การนวัตกรรมประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น ผู้น าองค์การ การจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากร โครงสร้างองค์การ เป็น
ต้น ซึ่งแต่ละปัจจัยจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป 

ปูนซิเมนต์ไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ศูนย์นวัตกรรม ก็คือ หน่วยงานวิจัยและพัฒนา  (R&D) และ
เทคโนโลยี ที่ได้ลงทุนจ้างนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มี
การตั้งงบประมาณไว้ส าหรับลงทุนในด้านงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลเรื่ อง สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา  (IP) ทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Intellectual Property) และ Corporate Technology  (2) วัฒนธรรมองค์การ ที่
เริ่มต้นด้วย การก าหนดคุณสมบัติ คนที่อยากให้เป็น คือ Inno-People และ Inno Leader 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์การนวัตกรรมและเพื่อให้ พนักงานที่เข้าใหม่ได้เปล่ียนให้มี
ความกล้ามากขึ้น 

เซ็ลทรัลพัฒนา องค์การนวัตกรรมประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ (1) บุคคลที่ได้รับการปลูกฝังความคิดด้าน
นวัตกรรม จากการก าหนดค่านิยม (Core Value) (2) ระบบการบริหารจัดการ ที่เอื้ออ านวย
ให้บุคคลแสดงออกพฤติกรรมนวัตกรรมตามค่านิยมที่ต้องการ  และต้องมีความสอดคล้องกัน 
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ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้ให้ภาพรวมองค์ประกอบขององค์การ

นวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที่ 4.6  ภาพรวมองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการท่ีเป็น 

        กลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร องค์การนวัตกรรมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความเป็นผู้ประกอบการและ
ความคิดสร้างสรรค์  ท้ังน้ีต้องรวมเข้ากับความพร้อมทั้งด้านโอกาส เวลา และ
โชคด้วย ซ่ึงความเป็นผู้ประกอบการแตกออกเป็นท้ังของผู้บริหาร พนักงานและ
องค์การ  ความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องเป็นของทุกคนในองค์การด้วย 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช เร่ิมท่ีผู้น าทุกระดับท าหน้าท่ีบริหารการเปล่ียนแปลง และตามด้วยการให้
ส่ิงจูงใจแก่คนท่ีคิดได้ ท าได้  และการสร้างแหล่งให้คนได้เรียนรู้คือการท าเร่ือง
การจัดการความรู้ (KM) 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี (1) เร่ิมต้นท่ีการปรับกายภาพของการท างานสถานท่ีท างานให้เอ้ือต่อการคิด
นวัตกรรม (2) ทรัพยากรมนุษย์คือลงทุนท่ีคน ปรับแต่งวิธีคิดของคนท างาน 
สร้างวัฒนธรรมให้กับองค์การให้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผู้ใหญ่ต้องให้โอกาส
ให้พนักงานได้คิดและได้พูด มีการฝึกอบรมให้รู้จักคิดและแสดงออก (3) การ
เปล่ียนกระบวนการท างาน เช่น ยืดหยุ่นมากขึ้น จากไม่มีระเบียบก็มีระเบียบ
มากข้ึน มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับการสร้าง
นวัตกรรม 

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ ประกอบด้วยกระบวนการในการท างาน โครงสร้างองค์การ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ผู้น า การวัดผลการปฏิบัติงาน 

 

 

จากการสัมภาษณ์องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท าให้สามารถสรุปองค์ประกอบของ
องค์การนวัตกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน ได้ดังต่อไปน้ี 

1. คน แบ่งออกเป็น ผู้น าองค์การ และพนักงาน 

2. วัฒนธรรมองค์การท่ีสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
3. หน่วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

4. ระบบภายในองค์การ เช่น การจัดการความรู้ ทรัพยากร 
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ส่วนองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรมท่ีผู้เช่ียวชาญและนักวิชากรให้ไว้ท่ีหลากหลาย

ท้ังท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 
1. คน ได้แก่ ผู้น า และพนักงานท่ีมีความเป็นผู้ประกอบการและมีความคิดสร้างสรรค์ 

2. ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีฝึกอบรมคนให้คิดและกล้าแสดงออก มีส่ิงจูงใจ
แก่บุคคลท่ีคิดได้และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. การปรับเปล่ียนกระบวนการท างานภายใน 

4. การปรับสภาพทางกายภาพขององค์การให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม 
 

4.2.1  กลยุทธ์ (Strategy) 

ค าถาม คือ องค์การของท่านมีการด าเนินการเก่ียวข้องกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายด้านนวัตกรรมอย่างไร 

องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของ

องค์การไว้ ดังตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที่ 4.7  ผลการศึกษาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 

รพ.บ ารุงราษฎร์  จากวิสัยทัศน์ท่ีต้องการเป็น “World Class Medicines, World Class Hospital” จึงได้
ก าหนดหลักปฏิบัติ (Guiding Principles) เอาไว้ 10 ข้อ และหน่ึงในน้ันคือ “เรามุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนานวัตกรรมทางการบริการ และการแพทย์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ” 

 องค์การได้วางตัวแบบการสร้างองค์การนวัตกรรมเอาไว้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน และ
จากการวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาโทของเบิร์กเลย์ ระบุว่าตอนน้ีบ ารุงราษฎร์อยู่
ประมาณข้ันตอนท่ี 1-3 เป็นส่วนใหญ่ ปีน้ีจึงได้วางเป้าหมายว่าจะต้องไปถึงขั้นตอนท่ี 4 
ให้หมดทุกกิจกรรม จึงสร้างกิจกรรมและโครงการต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 ปีน้ีเราได้มีการวางแผนอย่างเต็มท่ีในการส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรม วางแผนเอาไว้
แล้วทั้งด้านงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ สนับด้านเคร่ืองมือต่างๆ 

เอไอเอส  วิสัยทัศน์ “เอไอเอส มุ่งมั่นท่ีจะสรรหาบริการท่ีดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ใช้บริการ” 

 เป้าหมายในการสร้างนวัตกรรม ช่วงแรกเน้นในเร่ืองการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมจึงยัง
ไม่มีการก าหนดเป้าว่าพนักงานจะต้องส่งความคิดเข้าในโครงการ UREKA ต่อปีเท่าไร่  
แต่พอมาปีท่ีแล้วเป็นปีท่ีองค์การต้องรัดเข็มขัดเน่ืองจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีลูกค้าเก่าใช้
น้อยลูกค้าใหม่เพ่ิมขึ้นน้อย จึงได้มีการวางเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการเอาไว้
อย่างชัดเจน โดยการต้ัง Organization Efficiency (OE) โดยต้ังเป้าอย่างชัดเจนว่าปีน้ีเรา 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

องค์การ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 

 จะต้องลดค่าใช้จ่ายรวมให้ได้เท่าน้ีบาท ตั้งยอดใหญ่เอาไว้ แต่ไม่ได้ต้ังแยกย่อยว่าฝ่ายใด
ต้องลดเท่าไหร่ดูยอดรวมเป็นหลัก ส่งผลให้มีโครงส่งเข้ามา 1,000 กว่าโครงการและก็มี
โครงการท่ีสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์การได้จริงถึงร้อยกว่าล้านบาท 
ใน 4 กลุ่มความคิดนวัตกรรมของเอไอเอส ส่วนใหญ่เราจะตั้งเป้าท่ีการปรับปรุง
กระบวนการ(Process) ก่อน อย่าง 2-3 ปีท่ีแล้วเราต้ังเป้าว่า ปีน้ีเป็นปีปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือเรียกว่า UREKA Process ของทีม Warehouse ทีมน้ีก็จะต้องไป
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เราจะก าหนดให้ว่าปีน้ี
คุณต้องลดได้ก่ีบาท  

 ส่วนเป้าหมายนวัตกรรมของสินค้าและบริการ (Product and Service) จะไม่รวมอยู่ใน
เป้าหมายของโครงการ UREKA แต่จะเข้าไปรวมอยู่กับ Balanced Scorecard ภาพใหญ่
ของบริษัทอยู่แล้ว เช่น จะต้องมีรายได้ท่ีมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่เท่าน้ีบาทหรือเพ่ิมขึ้นก่ี
เปอร์เซ็นจากรายได้เดิม คือ ดูท่ี Business Performance เลย 

พฤกษา ไม่ได้มีวิสัยทัศน์หรือพันธกิจเอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม
หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม วิสัยทัศน์จะเน้นท่ีการเป็นผู้น าในธุรกิจ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า จะ
เป็นผู้น าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัยชั้นน าของประเทศไทยที่ ลูกค้าม่ันใจได้ว่า "คุ้มราคา 
ด้วย คุณภาพบ้าน และบริการ" แต่สามารถเห็นได้จากกลยุทธ์การแข่งขันขององค์การ คือ มี
นวัตกรรมในการสร้างสรรค์ตัวบ้านและบริการ(Product and Service Innovation) 

ปูนซิเมนต์ไทย  จากเป้าหมายที่ได้ประกาศเอาไว้เร่ืองนวัตกรรม จึงได้มีการจ้างท่ีปรึกษาเข้ามาประเมิน
ว่าเราอยู่ในจุดไหน ประมาณปี 2004 มีเร่ืองใดท่ีเป็นตัวปิดก้ันหรือตัวผลักดันให้ไปสู่
เป้าหมาย และจากการประเมินท าให้เกิดการสร้างทีมงานต่างๆ มากมายเพ่ือมาร่วมกัน
รณรงค์และท าเร่ืองที่สนับสนุนการเป็นองค์การนวัตกรรม เช่น การต้ังคณะกรรมการ
นวัตกรรม 

 หลังจากท่ีด าเนินการเร่ืองนวัตกรรมไปได้ระยะหน่ึง เม่ือเราจะมุ่งไปสู่การเป็นองค์การ
นวัตกรรมจึงได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ออกมาอย่างชัดเจนเมื่อต้นปี 2007 คือ “ภายในปี 
พ.ศ. 2558 SCG จะเป็นองค์กรท่ีได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมท่ีน่า
ร่วมงานด้วย และเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน”   

 เม่ือมีวิสัยทัศน์แล้วก็ได้วางเป้าหมายในการสร้างมูลค่าท่ีสูงขึ้นในสินค้าและบริการ (High 
Values Product and Service) ก าหนดไว้ว่าต้องเพ่ิมเท่าไหร่ เป้าหมายที่ถ่ายทอดลงมา
น้ีแต่ละธุรกิจก็จะไปด าเนินการ กระตุ้นให้เกิดขึ้น มีการให้รางวัล Innovation Award ท่ี
จัดมา 4 ปีแล้ว ซ่ึงรางวัลน้ีช่วยกระตุ้นให้แต่ละธุรกิจต้องกาส่ิงที่เด่นมาเพ่ือแข่งขันกัน 

 ฝ่ายงานพัฒนาองค์การจะท าหน้าท่ีในการดูแลนโยบายหลักด้านนวัตกรรมขององค์การ 
ซ่ึงด าเนินการมาแล้ว 4 ปี แต่คนท่ีท างานด้านนวัตกรรมจะอยู่ในธุรกิจน้ัน น่ันก็คือ 
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยธุรกิจ  
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

องค์การ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 

เซ็ลทรัลพัฒนา เราต้ังเป้าหมายในการขยายศูนย์การค้า ท่ีภายในปี 2015 จะเพ่ิมเป็น 35 ศูนย์การค้า เราจึง
ต้องสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ โดยเป้าหมายนวัตกรรมท่ีเราต้องการจึงมีท้ังนวัตกรรมท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ น่ัน คือ การออกแบบศูนย์การค้าใหม่ให้สวย ลดโลกร้อน ราคาถูก ดูและรักษา
ง่าย สร้างรูปแบบศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม และนวัตกรรมกระบวนการและ
บริการท่ีเราต้องการสร้างมาตรฐานการให้บริการท่ีดี เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ 

 

 

ค าถาม คือ องค์การนวัตกรรมควรมีการวางวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายด้าน

นวัตกรรมอย่างไร 
ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายด้าน

นวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที่  4.8  ผลการศึกษาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายจากผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการท่ี 

         เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร วิสัยทัศน์เป็นส่ิงที่จ าเป็น โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในวิสัยทัศน์ไม่
จ าเป็นต้องมีข้อความท่ีบอกถึงการสร้างนวัตกรรมได้ภายในเท่าไหร่หรือมาก
เท่าไหร่ ส่ิงน่ันคือเป้าหมายการท างานมากกว่า วิสัยทัศน์ควรแสดงถึงการ
มุ่งเน้นนวัตกรรมอย่างบางๆ เช่น เราจะเป็นองค์การท่ีมีการสร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเน่ือง บางคร้ังอาจไม่ต้องเป็นวิสัยทัศน์ก็ได้ สร้างเป็นแค่นโยบายหรือ
ค าขวัญก็พอ ท่ีใช้ในการส่ือสารให้ทุกคนในองค์การเข้าใจร่วมกันในแนวทางการ
ท างาน ไม่ต้องสร้างให้ทางการมาก  แต่ในส่วนองค์การขนาดใหญ่ก็อาจมีได้
เพราะเป็นรูปแบบที่องค์การต้องมี แต่ในองค์การท่ีมีขนาดเล็กอย่าง SMEs ไม่
จ าเป็นต้องมีก็ได้ เพราะส่ิงที่ส าคัญคือมีการปฏิบัติจริงหรือไม่ 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช  ต้องดูลักษณะขององค์การก่อนด้วยว่าพ้ืนฐานการก่อเกิดน้ันเพ่ืออะไร คุณจะ
ต้ังวิสัยทัศน์ท่ีนอกเหนือจากพันธกิจไม่ได้ ในส่วนของนวัตกรรมน้ัน ใน
วิสัยทัศน์ควรมีค าว่า การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง แล้วต้องมาวางแนวทางใน
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองว่าจะต้องท าอย่างไรบ้าง วิสัยทัศน์ไม่ต้องโก้หรูให้
เน้นความเป็นธรรมชาติ แค่เน้นท่ีการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 

  แนวทางหรือเป้าหมายที่วางไว้เพ่ือให้พนักงานท าตามเพ่ือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์น้ัน ไม่ส าคัญเท่ากับรูปแบบท่ีองค์การก าหนดแล้วให้คนอยากท า 
ต้องท าให้คนอยากคิด อยากท าด้วยตัวเอง ไม่ต้องมาก าหนดข้ันตอน 1,2,3 
เพราะจะขัดกับแนวความคิดสร้างสรรค์ เพราะคนเราจะคิดได้มันก็คิดได้เอง 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี ในวิสัยทัศน์องค์การ ควรจะมีข้อความท่ีแสดงถึงความต้องการหรือแนวทางใน
การสร้างนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมเป็นส่ิงที่จะท าให้ทุกคนในองค์การไปใน
แนวทางเดียวกัน แต่การท่ีควรจะมีค าว่านวัตกรรมในวิสัยทัศน์หรือไม่น้ันไม่
แตกต่างกัน แต่เห็นว่าควรจะมีเพราะจะสะท้อนว่าองค์การไปในทิศทางเดียวกัน 
มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์การนวัตกรรมอย่างไร ส่ิงส าคัญหลังจากน้ันต้องมี
การนิยามความหมายนวัตกรรมท่ีองค์การต้องการสร้างให้ชัดเจน จากน้ันค่อย
มาปรับระบบต่างๆ ภายในให้เอ้ืออ านวย 

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ 
 
 
 
 
 

 ข้อความในวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนและระบุถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาจไม่
ส าคัญเท่ากับบทบาทของผู้น าท่ีส่งเสริมนวัตกรรม ผู้น าจึงควรมีพฤติกรรม
สอดคล้องกับการสร้างนวัตกรรม วิสัยทัศน์ท่ีดีจะเกิดได้ต้องผูกกับผู้น าด้วย 

 ต้องมีการก าหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมเอาไว้
อย่างชัดเจน เช่น ยอดขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  เวลาในการพัฒนา
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้ เป็นต้น ตัวชี้วัดต้องสะท้อนถึงส่ิงที่
อยากได้ 

 ตัวชี้วัดด้านวัตกรรม ไม่ควรละเอียดแตกแยกย่อยไปถึงพนักงานระดับล่าง
มากนัก ควรดูให้ภาพรวมท้ังองค์การ เพราะนวัตกรรมจะเกิดได้คนต้องมี
เวลาคิด หากมีตัวชี้วัดเยอะคนก็จะมุ่งแต่เร่ืองตัวชี้วัดไม่ได้คิดสร้างสรรค์ 

บางคร้ังสร้างตัวชี้วัดมากเกินไปหรือสร้างตัวชี้วัดท่ีไม่เหมาะสม 
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จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถามแสดงให้
เห็นผลการศึกษาในด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์การ ดังตารางที่ 4.9 

 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายจากองค์การที่เป็นกลุ่ม 
                 ตัวอย่าง 
 

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล 
พัฒนา 

องค์การของท่านมีวิสัยทัศน์ที่เป็นข้อความ
แสดงถึงความปรารถนาในการสร้างนวัตกรรม 

4.2 
 

4.6 
 

4.8 
 

4.8 
 

4.2 
 

4.52 สูง 

องค์การของท่านก าหนดให้นวัตกรรมเป็นขีด
ความสามารถหลักขององค์การ (Organization 
Core Competency) 

3.6 
 

4.4 
 

4.2 
 

4.4 
 

5.0 
 

4.32 สูง 

องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมายและ
กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมขององค์การ 

4.0 
 

4.4 
 

3.8 
 

4.4 
 

4.8 
 

4.28 สูง 

องค์การของท่านมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) 

4.4 
 

4.8 
 

4.6 
 

4.6 
 

4.6 
 

4.60 สูง 

องค์การของท่านมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์ และเป้าหมายด้านนวัตกรรมไปสู่ระดับ
ต่างๆ ขององค์การ 

4.4 
 

3.8 
 

4.0 
 

4.4 
 

4.4 
 

4.20 สูง 

องค์การของท่านมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์ และเป้าหมายด้านนวัตกรรมให้พนักงาน
ทุกคนรับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน 

3.8 
 

4.0 
 

4.0 
 

3.8 
 

4.4 
 

4.00 สูง 

รวม 4.06 4.33 4.23 4.40 4.56 4.31 สูง 

 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย (Vision Strategy and 

Goal) เป็นคุณลักษณะแรกขององค์การนวัตกรรม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า 
องค์การส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน โดยองค์การที่ภายใน
วิสัยทัศน์ปรากฎค าว่านวัตกรรมเอาไว้อย่างชัดเจน คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยและบริษัท เอไอ
เอส ส่วนองค์การอื่นน้ันมีความว่านวัตกรรมปรากฎอยู่ในหลักปฏิบัติขององค์การ  (รพ.บ ารุง
ราษฎร)์ และกลยุทธ์ขององค์การ (บริษัท พฤกษา)  

นอกจากนี้องค์การส่วนใหญ่มีการก าหนดเป้าหมาย ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเอาไว้
อย่างชัดเจน อย่าง บริษัท เอไอเอสและ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  ได้ก าหนดเป้าหมายท้ังทางด้าน
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  ส่วนรพ.บ ารุงราษฎร ์ได้ก าหนดเป้าหมายและแผนงานกิจกรรมเพื่อ
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บรรลุเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจน  ส่วน ปูนซิเมนต์ไทยได้ก าหนดเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าสินค้า
และกระบวนการ โดยถ่ายทอดไปยังแต่ละหน่วยธุรกิจ 

ส่วนในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มแรก เห็นว่าในวิสัยทัศน์องค์การควรมีข้อความที่แสดงถึงความต้องการหรือ

แนวทางในการสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน ได้แก่ ดร .ณัฐสิทธิ์ โดยให้เหตุผลว่าวิสัยทัศน์เป็นสิ่ง
ที่ท าให้ทุกคนในองค์การไปในแนวทาง เดียวกัน ส่วนคุณปรีดาเห็นว่า หากองค์การขนาดใหญ่
ต้องการให้มีข้อความแสดงถึงการสร้างนวัตกรรมให้ใช้ค าว่าการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ดีกว่าการตั้งว่าจะสร้างนวัตกรรมให้ได้เท่าไหร่ภายในกี่ปี  

กลุ่มที่สอง  เห็นว่าในวิสัยทัศน์ขององค์การไม่จ าเป็นต้องมีค าว่านวัตกรรมแต่ให้เน้นที่
การเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้น าและวัฒนธรรมองค์การมากกว่า ได้แก่ ดร.บุญเกียรติ ที่เห็นว่า
วิสัยทัศน์ไม่ส าคัญเท่ากับบทบาทของผู้น า ส่วน ดร .ภูมิพร เห็นว่าในวิสัยทัศนควรมีค าว่า
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและให้องค์การเน้นท่ีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า  ซึ่งคุณปรีดามีความเห็น
ว่า องค์การขนาดเล็กไม่จ าเป็นต้องสร้างวิสัยทัศน์ อาจก าหนดให้นวัตกรรมเป็นนโยบายหรือค า
ขวัญที่สื่อสารให้พนักงานรับทราบก็เพียงพอ 

ในส่วนของเป้าหมายนวัตกรรมนั้น ดร.ภูมิพร เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป้าห มายมา
บีบบังคับให้เน้นไปที่การสนับสนุนให้พนักงานได้คิดมากกว่า แต่ดร .บุญเกียรติ เห็นว่าควรมีการ
ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเอาไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่ต้องแตกแยกย่อยไปยังพนักงานระดับล่างให้ดู
ที่เป้าหมายรวมขององค์การมากกว่า 

ผลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ แสดงให้อย่าง ชัดเจนว่าทุกองค์การมีการ
ด าเนินการด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
องค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.136 โดยองค์การที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ขององค์การนวัตกรรมมากที่สุดคือ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  (4.56) รองลงมาคื อ บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย  (4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณลักษณะที่สอดคล้องสูงสุด คือ องค์การท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า  (Customer Oriented) (4.60) 
รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ที่เป็นข้อความแสดงถึงความปรารถนาในการสร้างนวัตกรรม (4.52)  

 
4.2.2  โครงสร้างองค์การ (Structure)  
ค าถาม คือ องค์การของท่านมีโครงสร้างองค์การท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 
องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ กล่าวถึงโครงสร้างองค์การขององค์การไว้  ดัง

ตารางที่ 4.10 
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ตารางที่  4.10  ผลการศึกษาโครงสร้างองค์การจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ โครงสร้างองค์การ 

รพ.บ ารุงราษฎร์  โครงสร้างองค์การของเราไม่ได้แบนราบแต่จะค่อนข้างจะก่ึงคอมเพล็ก เราพยายามท่ีจะ
ให้แบนราบแต่พนักงานมองว่าไม่มีโอกาสเติบโต การแบนราบน่าจะเก่ียวข้องกับการ
ส่ือสารมากกว่าท่ีจะท าอย่างไรให้พูดคุยกันได้ตลอด 

 เร่ิมมีโครงการท่ีจะให้พนักงาน 2 ฝ่ายร่วมมือกันท างานซ่ึงเป็น Cross Functional Team 
ส่วนการท างานประจ าจะท างานร่วมกันหลายฝ่ายอยู่แล้วเรียกว่า Co Ordinate Health 
Care คือ คนไข้หน่ึงคนจะมีพนักงานหรือผู้เก่ียวข้องหลายคนมาช่วยกันดูแล 

 โครงสร้างแบบก่ึงคอมเพล็ก คือ มีหลายหน่วยงาน มีชั้นอยู่บ้าง อย่างฝ่ายพยาบาลได้มี
การปรับโครงสร้างด้วยการให้แต่ละคลินิกมี Director ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลทุกเร่ือง 
ต้ังแต่คนไข้เข้ามา ออกจากโรงพยาบาลและติดตาม  

 มีการจัดต้ังคณะกรรมข้อเสนอแนะและนวัตกรรม (Staff Suggestion and Innovation 
Committee) มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบโดยตรง แต่มีคณะกรรมร่วมจากฝ่าย
ต่างๆ 

เอไอเอส  โครงสร้างองค์การพยายามท าให้แบนราบ (Flat) มากหน่อย เพ่ือให้การส่ือสารรวดเร็ว 
ส่วนการออกแบบโครงสร้างเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมโดยตรงเราไม่ได้ท า เพราะว่ามันเกิดอยู่
แล้ว สมัยก่อนต้ังฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาท่ีเรียกว่า Future Lab เพ่ือคิดค้นและวิจัย
นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ แต่พอหลังจากน้ันท่ีแนวคิดนวัตกรรมได้ถูกกระจายไป
ท่ัวทุกฝ่ายขององค์การ ทุกหน่วยงานสามารถคิดและน าเสนออะไรก็ได้ หน่วยงานน้ีจึง
ไม่จ าเป็น เพราะไม่ใช่องค์การท่ีต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาอย่างลึกซ้ึง อย่าง
อุตสาหกรรมเคมีหรือยา เพราะเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีถูกวิจัยมาจากเมืองนอกแล้ว 
ดังน้ันจึงท าให้ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาถูกยกเลิกไปหลังจากกต้ังได้ 3 ปี เน่ืองจากว่า
นวัตกรรมได้กลายไปเป็นวัฒนธรรมขององค์การแล้ว 

 โครงการ UREKA ท่ีเป็นโครงการให้ข้อเสนอแนะ จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากมีทีมงาน Culture Development ท่ีดูแลเร่ืองวัฒนธรรม
องค์การอยู่แล้ว และเร่ืองนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการท าเร่ืองการให้รางวัลและ
การยอมรับเพ่ือให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขั้นทุกปี ซ่ึง
เป็นผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานต่างๆ จ านวน 12 คน 

พฤกษา  มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการพัฒนาสินค้าเป็นหลัก คือ  Research Development and 
Design: RDD ท่ีมาจากแต่เดิมท่ีดูงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม แล้วก็แทรกเร่ือง
การวิจัยและพัฒนาเข้าไปด้วย ปัจจุบันน้ีหน่วยงาน RDD มีหน้าท่ีในการออกแบบและ
คิดค้นการท างานใหม่ๆ เช่น ท าอย่างไรจะสร้างบันไดส าเร็จท่ีเอามาติดได้เลย หรือ
ห้องน้ าท้ังห้องท่ีเอามาติดต้ังได้เร็ว 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 

องค์การ โครงสร้างองค์การ 

  ส่วนการปรับปรุงกระบวนการท างานน้ัน ปัจจุบันมีการต้ังฝ่ายงานข้ึนมาชื่อว่า 
Continuous Process Improvement (CPI) จากเดิมที่จ้างหน่วยงานจากภายนอกเข้ามา
ช่วยปรับปรุงกระบวนการท างาน เช่น ปูนซิเมนต์ไทย TDRI หน่วยงานน้ีเข้ามาดูแลเร่ือง 
Six Sigma กระบวนการท างาน 

 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะรับผิดชอบเร่ืองที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม ท้ังกิจกรรม SGA Six 
Sigma และหน่วยงานท่ีตั้งขึ้นใหม่ CPI จะรวมอยู่ในฝ่านของทรัพยากรมนุษย์ 

 ปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้เป็นแบบ Matrix คือ จะมีพนักงานคนหน่ึงท่ีเป็นตัวแทน
หน่วยงานท่ีจะรู้ทุกเร่ืองไม่ว่าใครจะเข้ามาติดต่อเร่ืองอะไรให้ถามพนักงานคนน้ีก็จะ
สามารถตอบได้ทุกเร่ือง 

ปูนซิเมนต์ไทย  โครงสร้างองค์การแบ่งออกเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ซ่ึงในเร่ืองนวัตกรรมน้ัน 
ปูนซิเมนต์ใหญ่จะดูแลในภาพรวม ซ่ึงในแต่ละธุรกิจเขาจะมีหน่วยงานท่ีดูแลเร่ือง
นวัตกรรมของตนเอง ท้ังน้ีแต่ละหน่วยธุรกิจก็ยังแบ่งออกเป็นหลายบริษัทด้วย 

 ช่วงแรกของการพัฒนาจะมีการต้ังคณะกรรมการนวัตกรรม (Innovation Committee)  
และมีการต้ังทีมงานข้ึนมาท างานในหลายเร่ือง คือ ทีมงานการส่ือสารท่ีต้องสร้างให้มีการ
ส่ือสารแบบสองทางให้พูดคุยกันมากขึ้น ทีมงานการจัดการความรู้ (KM) เน่ืองจากมอง
ว่าการจัดการความรู้เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ความรู้เรามีเยอะแต่ว่า
เราจะท าอย่างไรให้ความรู้ท่ีอยู่ในรูปของTacit Knowledge มาจัดเก็บให้อยู่ในรูปของ 
Explicit Knowledge ท่ีสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ได้ง่าย และทีมงานดูแลด้าน
เทคโนโลยี แต่ช่วงหลังแค่ทีมงานไม่พอจึงได้เปล่ียนตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานท่ีดูแลด้าน
เทคโนโลยีโดยตรง 

 ปูนซิเมนต์ใหญ่ไม่ได้สร้างศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) เพราะมองว่าถ้ามี
ศูนย์กลางหน่วยงานน้ีจะถูกมองว่ามีหน้าท่ีในการสร้างนวัตกรรม ซ่ึงจริงๆ แล้ว
นวัตกรรมควรเกิดขึ้นแต่ละกลุ่มธุรกิจมากกว่า  แต่ว่าส่วนกลางอย่างส านักพัฒนาองค์กร
ท่ีเราท างานอยู่น้ีจะท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนวัตกรรม คอยประสาน
หน่วยงานต่างๆ จัดเวทีการนเสนองานต่างๆ ซ่ึงจริงแล้วคนท างานนวัตกรรมก็จะอยู่ใน
แต่ละหน่วยธุรกิจ 

 คณะกรรมการนวัตกรรม (Innovation Committee)  ในปัจจุบันจะประกอบไปด้วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และตัวแทนระดับผู้ใหญ่ของแต่ละหน่วยธุรกิจ 

เซ็ลทรัลพัฒนา  โครงสร้างองค์การอยู่ในช่วงระหว่างการออกแบบใหม่ ซ่ึงปัจจุบันยังคงเป็นโครงสร้าง
แบบองค์การท่ัวไป คือ มีระดับชั้นสูง รวมศูนย์อ านาจ มี Line of Command ท่ีกว้าง แต่
ในอนาคตจะเปล่ียนแปลงให้โครงสร้างองค์การมีความยืดหยุ่นมากข้ึน มีระดับชั้นการ
บังคับบัญชาลดลง มี Line of Command แคบลง และมีลักษณะการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ (Decentralize) เพ่ือเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงและเป้าหมายขององค์การในอนาคต  
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 

องค์การ โครงสร้างองค์การ 

  หน่วยงานหลักท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลเร่ืองกิจกรรมนวัตกรรมขององค์การคือ ฝ่ายทุน
มนุษย์และการพัฒนาองค์การ ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลาง แต่ทั้งน้ีในแต่ละศูนย์การค้าก็จะ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่คอยดูและและด าเนินการเร่ืองนวัตกรรม พร้อมกับมีการต้ัง
คณะกรรมการนวัตกรรมประจ าของแต่ละศูนย์การค้าด้วย 

 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละศูนย์การค้าจะได้รับการฝึกอบรมเร่ืองที่ส านักงานจะ
ด าเนินการก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือให้พวกเขาได้รู้เร่ืองเมื่อผู้จัดการ CEO มอบหมาย
งานเหล่าน้ีมาให้  และเน้นให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าหน้าท่ีตอบปัญหาหรือข้อ
สงสัยของพนักงานให้ได้ ถ้าไม่ได้ต้องกลับมาถามส านักงานใหญ่  เราต้องเปล่ียนแปลง
คนท างานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก่อนเพราะเขาจะท าหน้าในในการผลักดันกิจกรรม
ต่างๆ และถือได้ว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยแห่งความส าเร็จของการสร้างนวัตกรรมก็ว่าได้ 

 

 

ค าถาม คือ โครงสร้างองค์การท่ีสนับสนุนการเป็นองค์การนวัตกรรม ควรเป็นอย่างไร 
ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงโครงสร้างองค์การท่ีสนับสนุนการเป็น

องค์การนวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที่ 4.11  ผลการศึกษาโครงสร้างองค์การจากผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการท่ีเป็นกลุ่ม 

          ตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ โครงสร้างองค์การ 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร  โครงสร้างองค์การไม่จ าเป็นต้องมีโครงสร้างแบบแบนราบ แต่ควรจะเอ้ือ
ต่อการท างานด้านนวัตกรรม มีระบบท่ีเปิด การมีชั้นของเจ้านายท่ีมาก
ไม่ได้เป็นอุปสรรค์ของการสร้างนวัตกรรม แต่เจ้านายทุกคนต้องมีความ
เข้าใจท่ีตรงกัน ผู้น าหรือหัวหน้าไม่มีหน้าท่ีในการตัดสินความคิดว่าใช้ได้
หรือไม่ได้ ควรมีคณะกรรมท าหน้าท่ีตัดสินความคิดว่าดีหรือไม่แล้ว
หัวหน้าท าหน้าท่ีในการส่งผ่านความคิดไปยังคณะกรรมการ 

 องค์การขนาดใหญ่นวัตกรรมควรท่ีจะมาจากพนักงานหรือทุกคนใน
องค์การ ส่วนองค์การขนาดเล็กอย่าง SMEs นวัตกรรมควรมาจากบนลง
ล่าง คือ มาจากผู้น าหรือเจ้าของหรือผู้ประกอบการ เพราะองค์การขนาด
เล็กพนักงานอาจมีความรู้ไม่มากนักและไม่เข้าใจเร่ืองนวัตกรรมมากนัก 
และเจ้าของก็มีโอกาสให้ออกไปพบเห็นส่ิงต่างๆ ท าให้สามารถคิด
สร้างสรรค์และมองอะไรได้ดีกว่า  
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ โครงสร้างองค์การ 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช โครงสร้างองค์การยังคงเดิมได้ แต่ระบบภายในองค์การและการท างานภายใน
องค์การท่ีต้องเปล่ียนแปลง เช่น การท างานแบบโครงการ แบบทีมงานข้าม
สายงาน สร้างโครงการใหม่ๆ ให้พนักงานร่วมกันท างาน โดยมีพนักงานจาก
หลายฝ่ายได้มาร่วมกันท างาน ไม่เห็นด้วยกับการให้เปล่ียนโครงสร้างองค์การ  

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี แต่ละองค์การไม่เหมือนกัน บางองค์การท่ีจากเดิมงานนวัตกรรมไปฝากอยู่ท่ี
ส่วนไหนขององค์การก็ไม่รู้ ก็ปรับให้มีฝ่ายที่ดูและรับผู้ชอบเร่ืองนวัตกรรม
โดยเฉพาะ ท้ังน้ีแล้วแต่การให้ความส าคัญของแต่ละองค์การ การปรับ
โครงสร้างองค์การท าได้ แต่ต้องมีระบบหรือกลไกเพ่ือรองรับ เพราะบางคร้ัง
ปรับไปได้ไม่นานหน่วยงานหรือต าแหน่งน้ีก็หายไป ดังน้ันโครงสร้างองค์การ
ควรปรับให้เข้ากับคุณลักษณะและธรรมชาติขององค์การน้ันๆ  องค์การควรมี
หน่วยงาน ฝ่ายงานหรือต าแหน่งงานขึ้นมารับผิดชอบเร่ืองนวัตกรรมโดยตรง 
เน่ืองจากงานสร้างนวัตกรรมน้ันต้องสร้างให้เกิดวัฒนธรรม จึงเป็นงานท าต้อง
ท าอย่างต่อเน่ืองระยะยาวดังน้ันต้องมีคนรับผิดชอบ คิดว่าปีน้ีจะต้องด าเนิน
กิจกรรมอะไร มีลักษณะการท างานเป็นทีมงานมากข้ึน มีกฎเกณฑ์ ขั้นตอน
การท างานท่ียืดหยุ่นมากข้ึน  

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ  โครงสร้างองค์การท่ีเอ้ือต่อการท างานด้านนวัตกรรมไม่ควรจะมีล าดับช้ัน
บังคับบัญชาท่ีมากเกินไป อาจไม่ใช่โครงสร้างองค์การแบบแบนราบหรือ
ถ้าแบนราบอาจมีประมาณ 3-5 ชั้นการบังคับบัญชาพอ  โครงสร้าง
องค์การท่ีเอ้ือการท างานด้านนวัตกรรมก็คือ โครงสร้างแบบเมตริกซ์เป็น
การประสานโครงสร้างแบบตามหน้าท่ี (Function Base) และโครงสร้าง
แบบโครงการ (Project Base) ท่ีมีการท างานแบบข้ามสายงานหรือ

โครงการหรือหน่วยงาน คนหน่ึงอาจท าหลายโครงการและต้องถ่ายทอด
ความรู้ไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้วย  

 กฎระเบียบและกฏเกณฑ์ในการท างานของพนักงานแต่ละฝ่ายหรือแต่ละ
ระดับไม่ควรเป็นแบบเดียวกันหรือตายตัว มีกติกากลางได้ แต่
กระบวนการท างานต้องไม่เหมือนกัน เพราะหากใช้เกณฑ์เดียวกันคนท่ี
สร้างเกณฑ์ก็จะท าได้ดี กระบวนการท างานจึงปรับยืดหยุ่นไปตามงาน
ต่างๆ 
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จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถามแสดงให้
เห็นผลการศึกษาในด้านโครงสร้างองค์การ ดังตารางที่ 4.12 

 
ตารางที่ 4.12  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาโครงสร้างองค์การจากองค์การที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

โครงสร้างองค์การ 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล
พัฒนา 

องค์การของท่านมีโครงสร้างองค์การแบบ
แบนราบ (Flat) 

2.8 3.6 2.0 
 

3.2 
 

2.6 
 

2.84 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านมีโครงสร้างที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

3.2 
 

3.2 
 

3.6 
 

3.2 
 

3.4 
 

3.32 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านมีการบริหารแบบกระจาย
อ านาจที่ท าให้พนักงานมีอ านาจตัดสินใจใน
การท างาน 

2.6 
 

3.8 
 

3.6 
 

4.0 
 

3.8 
 

3.56 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านมีกฎระเบียบที่ส่งเสริมการ
ท างานด้านนวัตกรรม 

3.2 
 

4.0 
 

4.0 
 

3.8 
 

4.0 
 

3.80 สูง 

องค์การของท่านมีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ ์(Strategic Business Unit) หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนวัตกรรม 

5.0 
 

4.2 
 

3.2 
 

4.6 
 

4.6 
 

4.32 

 

สูง 

องค์การของท่านมีหน่วยงานหรือฝ่ายงานที่
ท าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

4.2 
 

3.8 
 

4.6 
 

4.8 
 

3.8 
 

4.24 สูง 

องค์การของท่านมีการจัดตั้งทีมข้ามสายงาน 
(Cross Functional Team) ที่ประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ  เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3.8 
 

4.0 
 

4.2 
 

3.8 
 

4.6 
 

4.08 สูง 

รวม 3.54 3.80 3.60 3.91 3.82 3.73 สูง 

 
 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่ได้มี

โครงสร้างองค์การแบบแบนราบ ซึ่งโครงสร้าง แบนราบน้ันองค์การหมายถึงในเร่ืองการสื่อสาร
มากกว่า (บริษัท เอไอเอส และรพ.บ ารุงราษฎร์ ) โดยแต่ละองค์การต่างมีรูปแบบโครงสร้าง
องค์การท่ีต่างกันไป คือ รพ.บ ารุงราษฎร์ มีโครงสร้างองค์ก ารแบบกึ่งคอมเพล็กซ์ บริษัท เอไอ
เอสพยายามให้โครงสร้างแบบแบนราบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย แบ่งโครงสร้างออกเป็นหน่วย
ธุรกิจ ส่วน บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา ยังมีโครงสร้าองค์การแบบชั้นบังคับบัญชา ในประเด็นอื่นๆ 
ของโครงสร้างองค์การ องค์การส่วนใหญ่มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือ มีการสร้างทีมข้ามสาย
งาน ตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมหรือหน่วยงานรับผิดชอบปรับปรุงกระบวนการท างาน และ จาก
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ข้อมูลนั้นพบว่าทุกองค์การจะให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่าย
พัฒนาองค์การท าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบประสานงานเร่ืองการสร้างสรรค์นวัตกรรมภา ยใน
องค์การ การดูแลระบบการให้ข้อเสนอแนะขององค์การ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขององค์การ 

ในส่วนของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกันว่า โครงสร้างองค์การไม่
จ าเป็นต้องมีลักษณะแบนราบ (Flat) แต่ก็ไม่ควรมีชั้นการบังคับบัญชาท่ีมากเกินไป  หรือโครง
สร้าองค์การอาจเหมือนเดิมได้แต่ให้ปรับเปลี่ยนระบบหรือกระบวนการท างานภายในองค์การให้
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ซึ่ง ดร .บุญเกียรติเสนอให้เป็นโครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับดร .ภูมิพร คือมีการท างานแบบ ข้ามสายงาน (Cross Functional) การท างานแบบ
โครงการ (Project Base) หรือควรมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือตัวแทนข้ึนมาเพื่อ รับผิดชอบเรื่อง
นวัตกรรม  

ผลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีการ
โครงสร้างองค์การท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 
3.73 โดยองค์การที่มีโครงสร้างองค์การสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมมาก
ที่สุดคือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (3.91) รองลงมาคือ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  (3.82) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า คุณลักษณะที่สอดคล้องสูงสุด คือ องค์การ มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Business Unit) หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านนวัตกรรม  (4.32) รองลงมาคือ 
องค์การมีหน่วย งานหรือฝ่ายงานท่ีท าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา  (R&D) (4.24) ส่วนประเด็น
ที่ว่าองค์การมีโครงสร้าง องค์การแบบแบนราบ  (Flat) นั้น มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
องค์การนวัตกรรมอยู่ระดับปานกลาง (2.84) และเป็นข้อที่มีคะแนนต่ าท่ีสุดในทุกข้อของเรื่อง
โครงสร้างองค์การ ซึ่ งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนองค์การว่า
องค์การไม่มีโครงสร้างองค์การแบบแบนราบ 

 
4.2.3  ระบบ (System)  
ระบบขององค์การนวัตกรรมประกอบไปด้วยคุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 6 

คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
4.2.3.1  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 

 ค าถาม คือ องค์การของท่านมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมอย่างไร 

องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การไว้ ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่  4.13  ผลการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

รพ.บ ารุงราษฎร์  เน้นสรรหาพนักงานท่ีมี Service Mind เพราะองค์การเน้นให้บริการ ส่วนเร่ืองนวัตกรรม
ยังไม่เป็นเร่ืองหลักท่ีใช้ในการสรรหาพนักงาน ส่วนการให้รางวัลนวัตกรรมก็เป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารค่าตอบแทนท่ีเราให้กับพนักงานท่ีมุ่งมั่นและสร้างสรรค์นวัตกรรม   

 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท าหน้าในการออกแบบค่าตอบแทนส าหรับคนท่ีท านวัตกรรม ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์จึงรับผิดชอบเร่ืองนวัตกรรมขององค์การ แทนท่ีจะเป็นฝ่าย TQM 

 การฝึกอบรม ในปีน้ีเราจะมีการท า Innovation Training Road Map, Inno Champion 
Training Road Map ในผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงาน  การฝึกอบรมจะ
เน้นพนักงานกลุ่มแรกท่ีเป็นคนส่งเร่ืองเข้ามาในปีท่ีแล้ว คนพวกน้ีมีความสนใจ ประมาณ 
200 คน เราจะส่งเสริมคนกลุ่มน้ีก่อนค่อยขยายไปท้ังองค์การ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้ Guiding Principle ท่ีคล้ายคลึงกับ Core Value ของ
องค์การอ่ืน ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและมีการปรับปรุงคุณภาพของ
งานอย่างต่อเน่ือง ท่ีเราเพ่ิมขึ้นมาเน่ืองจากเราต้องหาจุดเด่นและความแตกต่างในบริการ 

เอไอเอส  เอไอเอส เป็นองค์การท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีคมนาคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และมาคู่กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังน้ัน จึงต้องสรรหาคน และฝึกอบรม
พนักงานให้รองรับการเปล่ียนแปลง 

 มุ่งเน้นการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตามวัฒนธรรมองค์การ จึงต้องมีการสร้าง
เคร่ืองมือส าหรับคัดกรองคนท่ีมีนวัตกรรมพอสมควรและมีความคิดริเร่ิม (Initiative 
Thinking) เข้ามาสู่องค์การ และก าหนดขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงาน
ในต าแหน่งน้ันๆ ด้วยว่าเราต้องการคนอย่างไร และน า Competency Set น้ีมาใช้ในการ
สร้างขอค าถามที่การสัมภาษณ์พนักงาน จึงท าให้เราพอม่ันใจได้ว่าจะได้พนักงานท่ี
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ แต่เราไม่ต้องการคนท่ีหลุดโลกหรือนวัตกรรม
มากเกินไป แต่ก่อนเราเอา Competency มาจับแบบหลวมๆ จึงท าให้ได้คนท่ีนวัตกรรม
มากเกินไปสุดท้ายก็ต้องออกเพราะไม่เหมาะสม 

 เน้นฝึกอบรมให้พนักงานมีแนวความคิดท่ีรองรับเร่ืองนวัตกรรม คือ แนวคิดปรับปรุง
กระบวนท างานตลอดเวลา  การฝึกอบรมเร่ิมตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจะ
บอกช่องทางการน าเสนอความคิดใหม่ว่าหากมีความคิดอะไรให้ไปท่ีเว็บ UREKA 

 มีการต้ังเป้าหมายหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ก าหนดให้พนักงานจะต้องน าเสนอความคิดใหม่ในโครงการ UREKA 2-3 ความคิดต่อ
ไตรมาส ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้พนักงานคิดมากกว่า เราไม่เน้นให้ความคิดน้ันจะต้องท า
ได้จริงแต่เน้นท่ีปริมาณให้เยอะไว้ก่อน 

 ส่วนการประเมินหัวหน้างานน้ันจะใช้การประเมินแบบ 360 องศาท่ีจะน าค่านิยม 
FASTMOVING เข้ามาประเมินดูว่าผู้น าคนน้ีมีค่าเฉล่ียของค่านิยมแต่ละตัวอย่างไร ตัว
ไหนมากหรือน้อยกว่าเฉล่ีย สาเหตุมาจากอะไร 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 

 
องค์การ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

พฤกษา  การฝึกอบรมเร่ืองนวัตกรรมมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา หรือหากพนักงาน
สนใจเร่ืองอะไรหรือต้องการอบรมเร่ืองอะไรก็สามารถเสนอแนะเข้ามาได้ 

 มีการก าหนดให้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงใน KPIs ส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยจะก าหนดว่าใน 1 ปี พนักงาน
จะต้องส่งความคิดหรือโครงการเพ่ือเข้าร่วมใน SGA ก่ีความคิด เพ่ือต้องการสร้าง
วัฒนธรรมนวัตกรรมให้กับพนักงานทุกคน 

ปูนซิเมนต์ไทย  สรรหาและคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติของคนกล้า 5 ประการ (Inno-People) ท่ีได้
ต้ังขึ้นเป็นค่านิยม แล้วน ามาสร้างเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้คณะกรรมการใช้ในการประเมิน
และคัดเลือกพนักงาน 

 การฝึกอบรมพัฒนาได้สร้างหลักสูตรการพัฒนาพนักงานและหาวิธีการในการพัฒนา
พนักงาน เพ่ือให้มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์หรือทักษะการเป็นผู้เอ้ืออ านวย 

 มีการจัดการสายอาชีพในสายงานวิจัยหรือผู้ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญโดยเฉพาะ ก าหนดให้มี
ต าแหน่งให้เห็นชัดเจน ก าหนดให้มีการให้รางวัลคนกลุ่มน้ีท่ีแตกต่างจากผู้จัดการท่ัวไป 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานได้เร่ิมน าเราเร่ืองนวัตกรรมเข้าไปอยู่ในตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ มีการประเมินท้ังด้านพฤติกรรมการท างานและผลการปฏิบัติ และหาแนวทางการ
ประเมินผลเร่ืองที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม ซ่ึงปัจจุบันแบบประเมินท่ีใช้น้ันยังไม่ส าเร็จอยู่
ในช่วงของการปรับปรุง 

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จะเป็นไปตามแผนงาน (Action Plan) ของแต่ละ
หน่วยงาน บางฝ่ายบางคนอาจมีเร่ืองการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ หรือปรับปรุงกระบวนการ

ท างานร่วมอยู่ด้วย แล้วแต่แผนงาน แต่ว่าไม่ได้มีการก าหนดใน KPI ว่าปีน้ีคุณต้องเสนอ
ความคิดใหม่ก่ีความคิด 

 ส่วนเร่ืองค่าตอบแทนน้ันยังไม่ได้น ามาผูกไว้กับผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมของ
พนักงานแต่ละคน 

เซ็ลทรัลพัฒนา  การสรรหาเราใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ Competency Base Interview ซ่ึงนวัตกรรมได้
ถูกก าหนดให้เป็นหน่ึงใน Core Competency ของพนักงาน มีการก าหนดค่าคาดหวัง
ของพนักงานในแต่ละระดับและต าแหน่งว่าว่าเราต้องการพฤติกรรมท่ีคาดหวังอย่างไร
เอาไว้อย่างชัดเจน เราได้ฝึกอบรมให้พนักงานท่ีสรรหารู้จักการสร้างข้อค าถามที่แสดงถึง
การมีนวัตกรรม โดยการสัมภาษณ์จะถามถึงพฤติกรรมที่แสดงออกด้านนวัตกรรมใน
อดีต ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีนวัตกรรมก็คือ กล้าพูด กล้าแสดงออก คิดส่ิงที่
ดีกว่าเดิมในพ้ืนฐานของงานแบบเดิม คิดปรับปรุง 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 

 
องค์การ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  การฝึกอบรมเน้นการปลูกฝังความคิดเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม โดยฝึกอบรมให้พนักงานใช้
วิธีการวิธีการคิดแบบ PCDA (Plan, Do, Check, Act) ในทุกข้ันตอนของการท างาน 
พนักงานในทุกต าแหน่งจะถูกฝึกให้คิดแบบน้ีรวมไปถึงแม่บ้านด้วย ได้ให้อาจารย์
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกองค์การเข้ามาจัดฝึกอบรมและสอนวิธีการคิดตามแนวทางของ 
PDCA คิดหาโอกาสท่ีจะน าไปปรับปรุง (Ooportunity Change)  ซ่ึงองค์การเห็นว่าการ
คิดแบบน้ีจะท าให้พนักงานมีวิธีการคิดแบบมีตรรกะซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเกิดนวัตกรรม   

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีหัวข้อความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานให้ค่าคะแนนอยู่ที่ 5-10 คะแนน ขึ้นอยู่กับระดับข้ันหรือ
ต าแหน่งงาน โดยให้หัวหน้างานประเมิน  แล้วนวัตกรรมก็เป็นหน่ึงในขีดความสามารถ 
(Competency) ท่ีพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการประเมินด้วย 

 

 

 ค าถาม คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับองค์การนวัตกรรมควรเป็น

อย่างไรบ้าง 
ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ไว้ ดังตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที่  4.14  ผลการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จากผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ 

         ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร มีความเช่ือท่ีว่าองค์การท่ีมีคนเก่งและคนเก่งน้ีสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
องค์การจึงต้องมีการฝึกอบรมพนักงานหรือส่งพนักงานไปฝึกอบรม แต่น้ีก็
แล้วแต่ขนาดขององค์การ การอบรมเพ่ือให้พนักงานท างานได้ดีข้ึน แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าคนท่ีเก่งแล้วจะสร้างสรรค์นวัตกรรม การฝึก อบรมจึงไม่ใช่
เคร่ืองมือหลักท่ีท าให้คนสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่จ าเป็นต้องมีเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะของพนักงาน ส่ิงที่จะสร้างนวัตกรรมคือวัฒนธรรมองค์การมากกว่า 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช  สรรหาคนท่ีมีความรู้ตรงตามสายงานท่ีต้องการ มีทัศนคติในการคิดอะไร
ใหม่ๆ วัดได้ด้วยการให้โจทย์ 

 การฝึกอบรมไม่จ าเป็นต้องเป็นทางการ โดยอาจพาออกไปดูหรือทัศนศึกษา
นอกองค์การในลักษณะไม่เป็นทางการ แล้วให้โจทย์แบบข าๆ ให้พนักงาน
ได้ร่วมกันคิดและเสนอแนวทางการ พูดคุยกันน าเสนอความคิด เมื่อ 
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 พนักงานได้คิดได้ลองแล้ว จากน้ันค่อยตามด้วยแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ คือ 
เป็นแบบไม่ทางการก่อนแล้วตามด้วยแบบทางการ 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี  ต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักคิด เช่น การฝึกอบรมพนักงานให้ได้
แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีถูกหรือผิด โดยการน าเอาภาพท่ีดูไม่ค่อยรู้เร่ือง
มาให้พนักงานช่วยกันดู ใช้จินตนาการ แล้วก็ทายว่ารูปน้ีคือรูปอะไร ฝึกให้
คนได้คิด ได้พูดแสดงความคิดเห็น 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับการให้รางวัลและต้องเน้นท่ีการ
ประเมินผลการสร้างนวัตกรรมเป็นทีม เพราะนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากคนคน
เดียว การต้ัง KPI เพ่ือวัดว่าคนน้ีท าอะไรได้บาง ท าเท่าไหร่ในการสร้าง
นวัตกรรมจึงเป็นเร่ืองไม่ถูกต้อง มันวัดไม่ได้เพราะเป็นทีมงาน 

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องรู้ว่าองค์การต้องการคนท่ีมีทักษะทางด้านไหน จะ
ได้สร้างได้ถูกต้อง และต้องรู้ว่าพนักงานต้องพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือท่ีจะได้
รักษาคนเอาไว้ได้ อย่างแรงงานขั้นต่ า ต้องมีการให้เงินเดือนท่ีเหมาะสม 
ส่วนคนเก่งก็ต้องรู้ว่าเค้าจะต้องเรียนรู้อย่างไรไม่ใช่ปล่อยให้เรียนรู้กันไปคน
ละทิศละทาง เม่ือรู้ว่าองค์การต้องการพัฒนาไปทิศทางใด ก็จะได้ส่งเสริม
การเรียนรู้ของพนักงานได้ถูกต้อง 

 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนแห่งการเปล่ียนแปลง 
(Change Agent) คือ คอยประสานคนหรือพนักงานแต่ละกลุ่มให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 การฝึกอบรมควรเน้นเร่ืองการสร้างความสุขในการท างาน สร้างให้คนรักใน
การท างาน จึงต้องพัฒนาทักษะท่ีงานน้ันๆ ต้องการเพ่ือให้เขาเอาไปใช้ได้ 
เช่น การอบรมเร่ืองการเปล่ียนแนวความคิดไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ต้อง
สร้างหลักสูตรการอบรมท่ีตอบสนองความต้องการของพนักงานและองค์การ 

 การสรรหาคนน้ัน ไม่มีองค์การใดท่ีจะมีแต่นวัตกรได้ การสรรหาจึงไม่จ าเป็น
ท่ีจะต้องแสวงหาแต่คนท่ีจะมาเป็นนวัตกร แต่เม่ือรับคนเข้ามาแล้วจะต้อง
จัดคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานและอยู่ในท่ีท่ีเขาสามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์ได้ การรับคนให้รับคนท่ีดีและเก่ง คนท่ีเก่งก็ต้องมีการวัดและน า
ไว้ในต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม 

 

จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถาม

แสดงให้เห็นผลการศึกษาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ดังตารางท่ี 
4.15 
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ตารางที่  4.15  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จากองค์การที่เป็นกลุ่ม 
          ตัวอย่าง 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล 
พัฒนา 

องค์การของท่านมีการสรรหา และคัดเลือก
พนักงานที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 

3.2 
 

3.8 
 

3.2 
 

4.0 
 

4.0 
 

3.64 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านมีการพัฒนาและฝึกอบรม
ผู้น าให้ได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการ
ทางด้านนวัตกรรม  

3.4 
 

4.2 
 

3.4 
 

4.4 
 

4.0 
 

3.88 สูง 

องค์การของท่านมีการฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ให้แก่พนักงาน 

3.2 
 

4.4 
 

3.2 
 

4.4 
 

4.2 
 

3.88 สูง 

องค์การของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานได้
ไปดูงานหรือทัศนศึกษาภายนอกองค์การ 

3.6 
 

4.0 
 

4.2 
 

4.6 
 

4.8 
 

4.24 สูง 

องค์การของท่านมีสายอาชีพด้านนวัตกรรม
เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเลือกตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง 

3.8 
 

3.0 
 

3.0 
 

4.4 
 

3.4 
 

3.52 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านมีสายอาชีพด้านนวัตกรรม
เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเลือกตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง 

3.8 
 

3.0 
 

3.0 
 

4.4 
 

3.4 
 

3.52 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านมีการหมุนเวียนต าแหน่ง
งานของพนักงานเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการท างาน 

3.4 
 

3.4 
 

2.8 
 

4.6 
 

3.2 
 

3.48 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านก าหนดเรื่องนวัตกรรมเข้า
เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.80 
 

2.60 
 

4.00 
 

3.80 
 

4.40 
 

3.52 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.2 
 

4.4 
 

3.2 
 

3.8 
 

4.2 
 

3.96 สูง 

องค์การของท่านมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการจ่าย
ผลตอบแทนด้านนวัตกรรม 

3.6 
 

3.2 
 

3.4 
 

3.8 
 

3.4 
 

3.48 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านมีการรักษาและลดอัตรา
การลาออกของพนักงานที่มีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

3.2 
 

2.8 
 

3.0 
 

3.6 
 

2.8 
 

3.08 ปาน
กลาง 

รวม 3.44 3.58 3.34 4.14 3.84 3.66 
ปาน
กลาง 
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ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานย่อย ดังน้ี 
1) การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน องค์การส่วนใหญ่ได้ก าหนดให้

นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์เป็นหน่ึงในขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงาน  
และสรรหาพนักงานตามขีดความสามารถท่ีได้ก าหนดไว้ ได้แก่ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา บริษัท เอ

ไอเอส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 

นักวิชาการเห็นว่า องค์การนวัตกรรมควรสรรหาคนท่ีมีความรู้ตามสาย
งาน มีทัศนคติท่ีดี มีความคิดใหม่ใหม่ๆ และเม่ือสรรหาคนเข้ามาแล้ว จะต้องจัดให้พนักงานอยู่

ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้  
2) การพัฒนาพนักงาน ทุกองค์การมีการฝึกอบรมพนักงานในเร่ือง

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แต่อาจแตกต่างกันในรายละเอียดของโครงการฝึกอบรม เช่น 

บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนาฝึกให้พนักงานมีกระบวนการคิดแบบ PDCA  รพ.บ ารุงราษฎร์มีการ
จัดท าแผนการฝึกอบรมอย่างชัดเจน บริษัท เอไอเอสฝึกให้พนักงานคิดปรับปรุงการท างานอยู่

ตลอดเวลา นอกจากน้ี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยมีการการจัดการสายอาชีพด้านนวัตกรรมเพ่ือให้
พนักงานได้มีโอกาสเลือกตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 

ด้านการฝึกอบรมพนักงานน้ี นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญเห็นว่า องค์การ

ควรฝึกให้พนักงานได้คิด ได้แสดงความคิดเห็น โดยเน้นการฝึกอบรมแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึง 
ดร.บุญเกียรติเสนอว่า องค์การต้องรู้ว่าต้องการคนท่ีมีทักษะแบบไหน จะได้สร้างคนได้ถูกต้อง 

และจะต้องรู้ว่าพนักงานระดับไหนควรส่งเสริมทักษะด้านใด เพ่ือจะได้พัฒนาการเรียนรู้ได้
ถูกต้องและถูกทิศทาง  

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกองค์การมีการน าเอาความคิด

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ก าหนดเร่ืองความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวช้ีวัด (KPI) ของพนักงานแต่ละคน 

ได้แก่ บริษัท เอไอเอส บริษัท พฤกษา และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย กลุ่มท่ีสอง ประเมินความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงานในรูปแบบของพฤติกรรมตามขีดความสามารถท่ีได้ก าหนดไว้ ได้แก่ รพ.

บ ารุงราษฎร์และบริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา 

ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดร.ณัฐสิทธิ์ เสนอว่า ควรเน้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทีมงานมากกว่าเพราะนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากคนเพียงคน

เดียว 
 ผลท่ีได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมี

การระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม

อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.66  โดยองค์การท่ีมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมมากท่ีสุดคือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (4.14) 



216 
 

รองลงมาคือ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา (3.84)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณลักษณะท่ี

สอดคล้องสูงสุด คือ องค์การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ไปดูงานหรือทัศนศึกษาภายนอกองค์การ 
(4.24) รองลงมาคือ องค์การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (3.96)  ส่วนข้อท่ีมีคะแนนต่ าท่ีสุด คือ องค์การมีการรักษาและลด
อัตราการลาออกของพนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3.08) ซ่ึงสอดคล้องกับ

คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมในระดับปานกลาง 

4.2.3.2  การให้รางวัลและการยอมรับ (Reward and Recognition) 
ค าถาม คือ องค์การของท่านมีการให้รางวัลและการยอมรับท่ีส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมอย่างไร 
องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงการให้รางวัลและการยอมรับของ

องค์การไว้ ดังตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที่ 4.16  ผลการศึกษาการให้รางวัลและการยอมรับจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ การให้รางวัลและการยอมรับ 

รพ.บ ารุงราษฎร์  มีการต้ังเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของความคิดหรือ
ข้อเสนอโครงการท่ีวัดได้เป็นตัวเงิน คือ เพ่ิมมูลค่าหรือลดค่าใช้จ่าย ตั้งเกณฑ์การให้
รางวัล คือ น าผลก าไรท่ีได้ลบด้วยต้นทุนหรือเงินท่ีใช้ในการท าโครงการ ได้ออกมาเป็น
ก าไรสุทธิ ผลก าไรน้ีพนักงานจะได้รับเงินรางวัล 10 เปอร์เซ็นต์จากรายได้สุทธิหรือราคา
ต้นทุนท่ีสามารถประหยัดได้ใน 1 ปีแรก ท่ีมูลค่าก าไรท่ี 300,000 บาท แต่หากได้ก าไร
หรือลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าน้ีก็จะได้เงินรางวัลเพ่ิมขึ้น จะไม่ขี้เหนียวรางวัล ส่วน
โครงการท่ีเสนอแนะปรับปรุงการบริการท่ีไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ชัดเจนก็จะมี
คณะกรรมการพิจารณา ให้รางวัลต้ังแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

 ให้การยอมรับโดยการให้รางวัลและถ่ายรูปติดบอร์ด เพ่ือยกย่องพนักงานท่ีสร้างความ 
ส าเร็จด้านความคิด และหากพนักงานระดับล่างอย่างพนักงานเวรเปลได้รับรางวัลก็จะยิ่ง
ประกาศและยกย่องมากย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นพนักงานอ่ืนๆ ด้วยให้ดูเป็นตัวอย่าง 

 บุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็น Inno Champion วางแผนว่าจะมีรางวัลท่ีพิเศษเพ่ิมขึ้น เช่น ผู้
คิดค้นได้รางวัล 10,000 บาท Inno Champion ก็จะได้รับ 10% ต่างหาก 

 มีระบบคะแนนสะสมเชิดชูเกียรติ คือ ทุกๆ 1 บาทท่ีพนักงานได้รับรางวัลจะคิดเป็นคร่ึง
คะแนน แล้วน าคะแนนสะสมเหล่าน้ันมาแลกรับของรางวัลต่างๆ และทุกๆ โครงการท่ี
เก่ียวข้องกับการเสนอแนะพนักงานท่ีเข้าร่วมก็จะได้รับคะแนนสะสมเชิดชูเกียรติน้ีด้วย 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

องค์การ การให้รางวัลและการยอมรับ 

เอไอเอส  ความคิดหรือโครงการท่ีพนักงานส่งเข้ามาแม้จะเป็นไปได้ยากก็จะมีการให้รางวัล เรามี
ความคิดท่ีว่าโครงการท่ีส่งเข้ามาทุกโครงการอย่างน้อยต้องได้รับของท่ีระลึกเพ่ือเป็น
การสนับสนุนพนักงาน เช่น พวงกุญแจ แก้วน้ า แต่ถ้าเป็นโครงการท่ีใหญ่หรือว่า
ความคิดดีแต่ว่าน าไปปฏิบัติหรือปรับใช้ได้ยาก ก็มีการให้เงินรางวัลชมเชย 1,000 – 
5,000 บาท แต่ถ้าเป็นโครงการท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้หรือมีความเป้นไปได้สูงก็จะมี
เงินรางวัล 15,000 – 40,000 บาท ต่อโครงการ คือ ดูตามคุณภาพและศักยภาพของ
โครงการ โดยไม่มีการจ ากัดจ านวนโครงการท่ีจะได้รับรางวัล เช่น รางวัล 40,000 บาท
ต้องมีแค่ 1 โครงการ คือ ถ้าโครงการดีหมดเราก็ให้หมด เพราะฉะน้ันใน 1 ปีการให้
รางวัลในโครงการ UREKA เฉพาะขั้นตอนท่ีหน่ึงคือเฉพาะการรับความคิดของพนักงาน
เยอะมากประมาณ 100,000 บาทต่อปี และเม่ือโครงการน้ันน าไปปฏิบัติได้จริงก็จะได้รับ
เงินรางวัลอีกรอบซ่ึงมากข้ึนการันตีขั้นต่ าท่ี 100,000 บาทขึ้นไป 

 รูปแบบการให้รางวัล (Reward) มีหลากหลาย ท้ังเงินรางวัล บัตรของขวัญ แต่ส่ิงท่ีเน้น
คือการยกย่องเชิดชูครดี คนเก่ง (Recognition) ซ่ึงส าคัญมาก เรามีการจัดเวทีการมอบ
รางวัล UREKA อย่างใหญ่โตมโหฬาร คนท่ีได้รับรางวัลจะได้ข้ึนเวทีประจ าปี มีเพ่ือน
ร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารมาร่วมงาน และเชิญญาติพ่ีน้องมาด้วย งานอลังการ
มาก ท าให้เขาให้ความภาคภูมิใจท่ีความคิดได้รับการยอมรับผู้บริหารมาขอบคุณและ
มอบรางวัลด้วยตนเอง มีการให้โล่รางวัล ประกาศลงเว็บประชาสัมพันธ์ภายใน 

พฤกษา  เพ่ิงเร่ิมก าหนดให้มีรางวัล CEO Awards สายงานไหนท่ีท างานงานออกมาแล้วมีการ
เพ่ิมมูลค่าหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆ ก็จะให้รางวัลไปเท่ียวต่างประเทศ หรือโครงการท่ีส่ง
เข้ามาพิจารณาแล้วว่ามีความคิดสร้างสรรค์ก็จะได้รับรางวัล  นอกจากน้ีความคิดต่างๆ 
ท่ีเข้ามาจะมีการให้รางวัลด้วย เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานคิดสร้างสรรค์ 

 การให้รางวัลพิจารณาจากว่าโครงสร้างน้ันส่งผลกระทบ (Impact) ต่อองค์การอย่างไร 
เร่ืองการลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่าให้กับลูกค้า 

ปูนซิเมนต์ไทย  มีรางวัลว่า Innovation Award ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สินค้า บริการ และ
กระบวนการท างาน รางวัลละ 1,000,000 บาท โดยให้แต่ละหน่วยธุรกิจส่งตัวแทนเข้ามา
ประกวด ซ่ึงอาจจะผ่านการประกวดในของแต่ละหน่วยธุรกิจแล้วแล้วก็แล้วแต่การ
ด าเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ  

 มีค่าตอบแทนเฉพาะนักวิจัยคือ นอกจากเงินเดือนคงที่แล้ว จะให้เพ่ิมหากโครงการส าเร็จ 

เซ็ลทรัลพัฒนา  มีการต้ังโครงการ Quality Award เพ่ือมอบรางวัลและเงินรางวัล แก่โครงการท่ีพนักงาน
คิดสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างดีเย่ียม ด้วยการให้ผู้บริหารมามอบด้วย
ตนเอง ท้ังน้ีมีการประเมินจากคณะกรรมผู้บริหาร 3 ท่าน และอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย 

 ความคิดท่ีส่งเข้ามาในกล่องความคิด (Idea Box) จะถูกน าไปคิดเป็นค่าคะแนน (Score) 
ให้กับพนักงานแต่ละคนเพ่ือเก็บสะสมคะแนนส าหรับไปแลกของรางวัล 
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ค าถาม คือ การให้รางวัลและการยอมรับท่ีสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและ

องค์การนวัตกรรมควรเป็นอย่างไร 
ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงการให้รางวัลและการยอมรับไว้ 

ดังตารางท่ี 4.17 

 

ตารางที่ 4.17  ผลการศึกษาการให้รางวัลและการยอมรับจากผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ 

         ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การให้รางวัลและการยอมรับ 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร การให้รางวัลเป็นการสร้างให้เกิดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ
ช่วยกระตุ้นให้คนในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงมีได้หลายรูปแบบท้ัง
รางวัลท่ีเป็นตัวเงินและรางวัลท่ีไม่เป็นตัวเงิน เช่น โบนัส การเล่ือนขั้นต าแหน่ง 
ให้วันหยุด วันลา การยอมรับ ยกย่อง ชื่นชม ท้ังน้ีแล้วแต่รูปแบบและขนาดของ
องค์การ  

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช มีการให้รางวัลเพ่ือสนับสนุนการท างานด้านนวัตกรรม ท้ังเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ แบบไม่ทางการ คือควรสร้างให้เป็นนิสัยให้มีความเคยชิน เป็น
เร่ืองปกติ ใครท าได้คิดได้ก็มีการชมเชย เล้ียงฉลอง ส่วนท่ีเป็นทางการใครท่ีท า
ได้ดี ก็มีโอกาสในการเล่ือนขั้นต าแหน่งและเติบโต ให้คนคิดว่าเมื่อองค์การโต
และตัวเองก็โตได้ 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี มีการให้รางวัลท่ีส่งเสริมการท างานเป็นทีม เน่ืองจากการท างานด้านนวัตกรรม
น้ันจะต้องท างานเป็นทีม 

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ  ควรมีการให้รางวัลท่ีมีความหลากหลายและตรงความต้องการของพนักงาน
ในแต่ละระดับด้วย เพราะพนักงานในระดับต่างๆ จะมีความต้องการท่ี
แตกต่างกัน อย่างพนักงานระดับล่างต้องการเงินเดือนท่ีเหมาะสม การให้
การยอมรับอาจไม่ส่งผลกระทบมากนัก ส่วนคนท่ีท างานระดับสูง พวกน้ี
ต้องการการยอมรับ ดังน้ันการให้รางวัลพิจารณาว่าให้ใคร  

 รางวัลด้านนวัตกรรมก็ควรจะต้องมีความเหมาะสมกับผลงานท่ีพนักงาน
สร้างหรือคิด หากผลงานนวัตกรรมของพนักงานสามารถสร้างผลลพธ์ให้กับ
องค์การได้มาก แต่พนักงานได้รับการตอบแทนท่ีน้อยเม่ือเทียบกับส่ิงที่
องค์การได้ พนักงานก็จะไม่มีแรงจูงใจท่ีจะสร้างสรรค์นวัตกรรมในคร้ังต่อไป 
หรือพนักงานคิดได้แต่ก็ไม่บอกองค์การ  ดังน้ัน ผลตอบแทนหรือรางวัล
จะต้องผูกกับผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมด้วย 
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จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถาม
แสดงให้เห็นผลการศึกษาในด้านการให้รางวัลและการยอมรับขององค์การดังตารางที่ 4.18 

 
ตารางที่ 4.18  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาการให้รางวัลและการยอมรับจากองค์การที่เป็นกลุ่ม 
                 ตัวอย่าง 

 

การให้รางวัลและการยอมรับ 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล
พัฒนา 

องค์การของท่านมีการให้รางวัลแก่ผู้ที่มี
ความพยายามหรือผู้ที่ประสบความส าเร็จใน
การท างานด้านนวัตกรรม 

4.4 
 

4.4 
 

4.6 
 

5.0 
 

4.8 
 

4.64 

 

สูง 

องค์การของท่านมีการให้รางวัลที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายด้านนวัตกรรมขององค์การ 

4.2 
 

4.4 
 

4.0 
 

4.6 
 

4.6 
 

4.36 สูง 

องค์การของท่านมีการตั้งเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การตัดสินในการให้รางวัลอย่าง
ชัดเจนและยุติธรรม 

4.2 
 

3.8 
 

3.0 
 

4.8 
 

4.8 
 

4.12 สูง 

องค์การของท่านมีรูปแบบของการให้รางวัล
ที่หลากหลายทั้งรางวัลที่เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน 

4.6 
 

4.4 
 

3.6 
 

4.4 
 

4.6 
 

4.32 สูง 

องค์การของท่านมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
การให้รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การให้การ
ยอมรับนับถือ มอบหมายงานที่มีความท้า
ทายในงาน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การท างาน การให้เวลาในการทดลองเรื่องที่
สนใจ การให้อ านาจและอิสระในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3.4 
 

4.0 
 

3.0 
 

4.0 
 

4.4 
 

3.76 

 

สูง 

รวม 4.16 4.20 3.64 4.56 4.64 4.24 สูง 

 
 

การให้รางวัลและการยอมรับ ทุกองค์การมีการให้รางวัลกับผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้มี
ความพยายามและผู้สร้างความส าเร็จด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน ซึ่งการแสดงความยกย่องและยอมรับ แต่ละองค์การจะใช้วิธีการจัดการเฉลิมฉลองและ
มอบรางวัลให้กับพนักงาน เพื่อแสดงให้การยอมรับพนักงาน  พร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาความคิดเพื่อให้รางวัล และมีการตั้งเป้าหมายและหลักเกณฑ์การตัดสินในการให้รางวัล
อย่างชัดเจนและยุติธรรม   
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ในส่วนของนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นตรงกันว่า การให้รางวัลเป็น

การกระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ องค์การควรมีการให้รางวัล
ในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังรางวัลท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และการยอมรับนับถือพนักงาน

มีความคิดสร้างสรรค์หรือพนักงานท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรมส าเร็จ ซ่ึง ดร.บุญเกียรติ เสนอว่า การ
ให้รางวัลน้ันควรให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน และรางวัลจะต้องมีความเหมาะสมกับ

ผลงานและความพยายามด้านนวัตกรรมของพนักงานด้วย 

ผลท่ีได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีการ
ให้รางวัลและการยอมรับบุคคลท่ีพยายาม คนท่ีมีส่วนร่วมและคนท่ีสร้างความส าเร็จด้าน

นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.24 โดย
องค์การท่ีมีการให้รางวัลและการยอมรับสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมมาก

ท่ีสุดคือ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา (4.64) รองลงมาคือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (4.56) เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า คุณลักษณะท่ีสอดคล้องสูงสุด คือ องค์การมีการให้รางวัลแก่ผู้ท่ีมีความ
พยายามหรือผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการท างานด้านนวัตกรรม (4.64) รองลงมาคือ องค์การมี

การให้รางวัลท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายด้านนวัตกรรมขององค์การ (4.36)   
4.2.3.3  การส่ือสาร (Communication) 

ค าถาม คือ องค์การของท่านมี รูปแบบการส่ือสารและกิจกรรมการส่ือสาร ท่ี

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 
องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึง การส่ือสารขององค์การไว้ ดัง

ตารางท่ี 4.19 

 

ตารางที่ 4.19  ผลการศึกษาการส่ือสารจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ การส่ือสาร 

รพ.บ ารุงราษฎร์  มีการจัดงาน Quality Conference ประจ าปี ในช่วงแรกจะพูดคุยและให้ความรู้ว่า
นวัตกรรมคืออาราย มีการบรรยายต่างๆ แต่ปัจจุบันท าให้น่าสนใจมากข้ึนด้วยการ จัด
นิทรรศการชิ้นงานนวัตกรรมท่ีได้รับรางวัล และสัมภาษณ์ผู้ท่ีได้รับรางวัลเก่ียวกับชิ้นงาน
ท่ีสร้างขึ้น พร้อมกับพูดคุยกับหัวหน้างาน ซ่ึงเป็นกลยุทธ์การตลาดในการรณรงค์
นวัตกรรมและส่ือสารเร่ืองนวัตกรรมให้ท่ัวท้ังองค์การ 

 กิจกรรม Town Hall Meeting  ผู้บริหารได้พบเพ่ือพูดคุยกับพนักงาน รับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องของพนักงาน กิจกรรมน้ีช่วยให้ผู้บริหารเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานมากข้ึน 

 มีระบบการส่ือสารหลากหลายทั้งออนไลน์ บอร์ดกระดาษ การให้ตัวแทนคณะกรรมการท่ี
เข้าร่วมท าหน้าท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ปกติจะมีการส่ือสารจากผู้บริหารแบบ Top 
Down อยู่แล้ว  ส่วนการส่ือสารท่ีเป็นแบบ Bottom Up เร่ิมมีช่วงหลัง 2-3 ปีมาน้ี 
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ตารางที่ 4.19  (ต่อ) 
 

องค์การ การส่ือสาร 

เอไอเอส มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ท้ังเว็บไซต์ E-mail เว็บบอร์ด Instant messenger ท่ี
สร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Panda พนักงานสามารถพูดคุยกันได้ท่ัวประเทศคล้ายกับ MSN แต่
เป็นของภายในเอไอเอสเอง ส่วนการส่ือสารภายนอกองค์การใช้ E-mail เป็นหลัก การส่ือสาร
กับลูกค้าใช้ Call Center และมีทีมงานคอยวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า มีการใช้ Web Cam 
ส่ือสารระหว่างพนักงานกับลูกค้าด้วย โดยเฉพาะลูกค้าพิการทางหูท่ีต้องส้ือสารด้วยภาษามือ 
มีการส่งไปอบรมสัมมนาภายนอก ส่งเสริมให้พนักงานเป็นวิทยากรภายนอกด้วยท้ังรัฐและ
เอกชน มีหน่วยงานติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้าตามเว็บไซต์ต่างๆ ด้วย 

พฤกษา  การส่ือสารเร่ืองนวัตกรรมเป็นหน้าท่ีของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ส่วนหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่าง RDD ก็ต้องประชาสัมพันธ์ในส่วนของ
ตนเอง  

 การส่ือสารภายในจะใช้ E-mail เป็นหลัก รวมไปถึง Lotus Note และ Outlook Express 
จะประชาสัมพันธ์กันตลอดเวลาจบกิจกรรมน้ีแล้วจะมีกิจกรรมอะไรต่อ ถึงก าหนดต้อง
น าเสนอแล้ว ท า KPIs ไปถึงไหนแล้ว และมีเว็บไซต์ท่ีให้พนักงานเสนอความคิดเห็น 

ปูนซิเมนต์ไทย  การส่ือสารเร่ืองนวัตกรรมภายในองค์การมีทั้ง Intranet นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
แล้วแต่ละหน่วยธุรกิจก็จะมีรูปแบบการส่ือสารของตนเอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่
ละธุรกิจก็จะเดินสายไปตามโรงงานต่างๆ เพ่ือให้นโยบาย ชี้แจงเร่ืองนโยบายของ
องค์การด้วย 

 การส่ือสารภายนอกองค์การเราให้โอกาสกับพนักงานไปเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ เป็น
วิทยากรด้วย และเชิญหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมในเร่ืองต่างๆ  

เซ็ลทรัลพัฒนา  การส่ือสารเร่ืองนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ ให้ความส าคัญกับ
การเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีแตกต่างกันของพนักงานในแต่ละระดับ โดยเราแบ่งพนักงาน

ออกเป็น 3 ระดับ คือ  ระดับปฏิบัติการ พนักงานส านักงาน(สาขา) และพนักงานประจ า
ส านักงานใหญ่  เพราะมีพ้ืนฐานความรู้ท่ีแตกต่างกัน พนักงานสาขาจะเน้นเร่ืองงานการ
ปฏิบัติงาน (Operation) ส่วนพนักงานประจ าส านักงานใหญ่  จะเน้นการคิดเชิงกลยุทธ์ 
เพราะว่าคนเหล่าน้ีจะเป็นผู้ผลักดันองค์การ 

 ก าหนดให้มีวัน Communication Day เพ่ือให้หัวหน้างานได้คุยกับลูกน้อง เพ่ือส่งผ่าน
นโยบาย 

 การส่ือสารกับผู้บริหารสูงสุดอย่าง CEO เปิดกว้างให้พนักงานสามารส่ง E-mail ไป
รายงานเร่ืองต่างๆ ได้เลย  
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ค าถาม คือ ระบบการส่ือสารท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมควรเป็นอย่างไร 

ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงการส่ือสารขององค์การ
นวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 4.20 

 

ตารางที่ 4.20  ผลการศึกษาการส่ือสารจากผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การส่ือสาร 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร การส่ือสารเร่ืองนวัตกรรมขององค์การขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจ านวนมากการ
สร้างข้อความ วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน อย่างเป็นทางการ ติดไว้ภายในองค์การจะ
ช่วยให้พนักงานทราบแนวทางในการท างานขององค์การ ให้พนักงานเข้าใจไป
ในแนวทางเดียวกัน  แต่ส าหรับองค์การขนาดเล็กอย่าง SMEs ท่ีมีพนักงานไม่
มากก็เรียกพนักงานเข้ามาประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายเร่ืองนวัตกรรมได้ ทุก
คนก็เข้าใจแนวทางการท างานร่วมกันแล้ว 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช  การส่ือสารในองค์การควรมีทั้งเป็นทางการท่ีท าตามสายงานและไม่เป็น
ทางการท่ีใช้การพูดคุยกันระหว่างทานอาหารและเพ่ือให้ดีท่ีสุดจะต้องน าเอา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่ือสาร เช่น อีเมลล์ โทรศัพท์มือถือ 
ความส าคัญของการส่ือสารคือข้อมูลจะต้องส่งถึงกันให้เร็วท่ีสุด 

 การส่ือสารภายนอกก็ควรเป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ อาจจัด
สัมมนาให้คนมาเข้าฟัง เพ่ือให้คนได้พอเจอกันบ่อยๆ หรือจัดแบบไม่เป็น
ทางการเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมบรรยายพูดคุย และคนของเราก็ได้เจอ
คนภายนอกองค์การมาน่ังล้อมวงพูดคุยกันเร่ืองต่าง เช่น แนวโน้มโลก 
เทคโนโลยี 

 มีการส่งพนักงานในแต่ละสาขาหรือสายงานไปฟังการบรรยายของสายงาน
ท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น เราเป็นพนักงานขายรถ วันน้ีมีอบรมการเป็นพนักงาน
ขายสปาเราก็ส่งไปอบรมไปฟัง เพ่ือได้เรียนรู้ ส่งไปฟังอะไรแปลกๆ เพ่ือจะ
ได้เข้าใจมุมมองและข้อจ ากัด รู้วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี มีการส่ือสารท้ังแบบทางการ คือ การประชุม และแบบท่ีไม่เป็นทางการ คือ 
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมร่วมกัน และก็ได้มีการร่วมกันพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิด แสดงความคิดเห็นระหว่างกันแบบไม่ทางการ 

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ  การส่ือสารมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการท างาน วัฒนธรรม และภาวะ
ผู้น า  การส่ือสารในองค์การเป็นเหมือนเส้นใยในการเช่ือมโยงทุกอย่างเข้า
ด้วยกัน การส่ือสารจะต้องมีความเหมาะสม และการส่ือสารมีความส าคัญกับ
ผู้น า แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ารูปแบบการส่ือสารท่ีดีท่ีสุดเป็นอย่างไร ข้ึนอยู่
กับว่าส่ือสารกับใครและเร่ืองอะไร ต้องแล้วแต่กรณี  
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ตารางที่ 4.20  (ต่อ) 
 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การส่ือสาร 

  การส่ือสารส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์การ เพราหากคนไม่ส่ือสาร
กันความรู้ก็จะไม่กระจาย ดังน้ันองค์การต้องสนับสนุนให้มีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายท่ีคนสามารถพูดคุยกันได้ โดยเฉพาะควรส่งเสริมให้
พนักงานมีการส่ือสารแบบข้ามทีมงานหรือหน่วยงาน (Cross 
communication) เพ่ือให้เกิดความเห็นท่ีแตกต่างกัน องค์การควรเปิด
โอกาสให้คนได้คุยกัน ให้สถานท่ีและเวลา ส่วนวิธีการพูดคุยก็แล้วแต่ไม่
ต้องก าหนด 

 

 

จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถาม
แสดงให้เห็นผลการศึกษาในด้านการส่ือสารขององค์การ ดังตารางท่ี 4.21 

 

ตารางที่ 4.21  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาการส่ือสารขององค์การจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

การส่ือสาร 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 

ราษฎร์ 
เอไอเอส พฤกษา 

ปูนซิ

เมนต์

ไทย 

เซ็ลทรัล

พัฒนา 

องค์การของท่านมีนโยบายการสื่อสารท่ีเปิด
กว้าง (Open Communication) 

3.6 
 

4.4 
 

4.0 
 

4.4 
 

4.8 
 

4.24 สูง 

องค์การของท่านส่งเสริมการส่ือสารแบบข้าม

สายงาน (Cross Functional 
Communication) เช่น การส่ือสารฝ่ายงาน
หรือข้ามทีมงาน 

4.0 

 

4.0 

 

4.2 

 

4.0 

 

4.4 

 
4.12 

 

สูง 

องค์การของท่านมีรูปแบบและช่องทางการ
ส่ือสารท่ีหลากหลาย ท่ีพนักงานสามารถ
เข้าถึงได้  

3.8 
 

4.2 
 

4.0 
 

4.2 
 

4.4 
 

4.12 สูง 

องค์การของท่านมุ่งเน้นการส่ือสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
รับทราบปัญหาและข้อมูลในการท างาน 

4.0 
 

3.8 
 

3.8 
 

4.2 
 

4.4 
 

4.04 

 

สูง 

องค์การของท่านส่งเสริมให้พนักงานได้มี
โอกาสพบปะกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง 
และองค์การอื่นๆ  

3.0 
 

3.8 
 

4.0 
 

4.0 
 

4.4 
 

3.84 

 

สูง 

รวม 3.68 4.04 4.00 4.16 4.48 4.07 สูง 
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องค์การทุกองค์การมีระบบการสื่อสารท่ีเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
โดยเฉพาะระบบการสื่อสารภายในองค์การที่มีความหลากหลาย มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพื่อให้การสื่อสารน้ันสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เช่น Intranet Email Web board  โทรศัพท์ 
โปสเตอร์ วารสาร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เป็นต้น ส่วนการสื่อสารของผู้บริหารต่อพนักงานนั้นก็
มี เช่นท่ี บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนาจะก าหนดให้มีวัน Communication Day เพื่อให้หัวหน้างานได้
คุยกับลูกน้อง  ส่วน รพ.บ ารุงราษฎร์ มีการจัด Town Hall Meeting ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหาร
พบพนักงานเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขการท างานด้วย ส่วนการสื่อสารภายนอกองค์การน้ัน องค์การส่วนใหญ่ ส่งเสริมให้
พนักงานได้มีโอกาสพบปะกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และองค์การอื่นๆ  อย่างเช่น ที่บริษัท 
เอไอเอส ส่งเสริมให้พนักงานได้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญภายนอกองค์การ 

การสื่อสารขององค์การน้ี นักวิชาการเห็นว่าจะต้องมีความเหมาะสมและมี
ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลส่งถึง
กันได้รวดเร็วขึ้น  และส่งเสริมให้พนักงานมีการสื่อสารแบบข้ามทีมงานหรือหน่วยงาน (Cross 
Communication) เพื่อให้เกิดความคิดเห็นท่ีแต กต่างกัน การสื่อสารสามารถท าได้ทั้งในรูปแบบ
ที่เป็นทางการ เช่น การสร้างข้อความติดไว้ทั่วองค์การอย่างชัดเจน การประชุม และไม่เป็น
ทางการ เช่น การพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหาร ส่วนการสื่อสารภายนอกองค์การน้ัน  ดร.
ภูมิพร เสนอให้จัดสัมมนาเพื่อให้คนได้มาพบปะพูดคุยกั น และให้พนักงานไปไปพบเจอคนที่
หลากหลาย ซึ่ง ดร.บุญเกียรติ กล่าว่า การสื่อสารจะท าให้ความรู้ประจายไปสู่กันและกัน 

ผลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมี
ระบบการสื่อสารท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย  4.07 
โดยองค์การที่มี ระบบการสื่อสาร สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมมากที่สุดคือ  
บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  (4.48) รองลงมาคือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  (4.16) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า  คุณลักษณะที่สอดคล้องสูงสุด คือ องค์การมีนโยบายการสื่อสารท่ีเปิดกว้าง (Open 
Communication) (4.24) รองลงมาคือ องค์การส่งเสริมการสื่อสารแบบข้ามสายงาน (Cross 
Functional Communication) เช่น การสื่อสารฝ่ายงานหรือข้ามทีมงาน  และองค์การมีรูปแบบ
และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ (4.12)   

4.2.3.4  การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร (Knowledge and Information 
Management) 

ค าถาม คือ องค์การของท่านมี ระบบการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร ที่
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอย่างไร 

องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึง การจัดการความรู้และข้อมูล
ข่าวสารขององค์การไว้ ดังตารางที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.22  ผลการศึกษาการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร 

รพ.บ ารุงราษฎร์ ยังไม่มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดการความรู้โดยตรง มีความพยายามท่ีจะต้ัง 
แต่ได้จัดให้มี Innovation Lab ห้องสมุดส าหรับค้นคว้าศึกษาหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานและ
นวัตกรรม มีการจัดตลาดนัดความรู้ (Knowledge Market Forum) เดือนหน่ึงจัดที โดยใครมี

เร่ืองอะไรน่าสนใจก็ติดประกาศ แล้วก็ให้มาพูดให้ผู้ท่ีสนใจเข้าฟัง ใครสนใจฟังก็เข้ามาฟังได้ 

เอไอเอส มีเว็บไซต์ KM ท่ีรวบรวมความคิดท่ีพนักงานส่งเข้ามา ท้ังความคิดท่ีเคยมีมาแล้วเพ่ือ
น าไปใช้ต่อยอดความคิดหรือเพ่ือจะได้คิดใหม่ไม่ซ้ าเดิม การรวบรวมความคิดน้ีช่วยลด
ระยะเวลาการท างานท่ีผิดพลาดและซับซ้อนลงได้ และช่วยให้พนักงานมีไอเดียในการคิด
สร้างสรรค์เพ่ิมเติมด้วย ระบบการจัดเก็บความรู้น้ียังรวบรวมวิธีการปรับปรุงการท างาน 
ต่างๆ เอาไว้ ทั้งที่ท าแล้วดีและส่ิงที่เคยท าผิดพลาดเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่พนักงานน าไปใช้ใน
การวางแผนหรือด าเนินการต่างๆ ให้ดีข้ึน และยังเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และจะช่วยให้
เกิดนวัตกรรมขึ้นได้ 

พฤกษา  การจัดการความรู้ท่ีพฤกษาเพ่ิงเร่ิมต้นมาได้ไม่นาน จากเดิมที่ไม่มีการเก็บข้อมูลท าให้
ข้อมูลต่างๆ ก็หายไป ปัจจุบันมีการจ้างบริษัทจ้างงานจากภายนอก (Outsource) เข้ามา
ดูแลระบบการจัดการความรู้ ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการซ่ึงได้ด าเนินการวางระบบเอาไว้
แล้วซ่ึงลงทุนไว้เป็นล้าน เพ่ือเตรียมตัวให้แต่ละฝ่ายน าความรู้และข้อมูลท่ีมีอยู่เข้าไปใน
ระบบ 

 มีการแลกเปล่ียนความรู้และประเด็นปัญหาในการท างานระหว่างไซต์งาน ว่าแต่ละไซต์
งานมีปัญหาหรือส่ิงใดท่ีต้องการน าเสนอและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน 

 มีการจัดเก็บรวบรวมความคิดของพนักงานท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ไว้อย่าง
เป็นระบบ และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน Intranet เพ่ือเปิดตัวโครงการ SGA 
Shopping Guide เพ่ือให้คนท่ีสนใจได้น าความคิดท่ีมีคนเสนอไว้ไปใช้ในฝ่ายงานของตน
ได้ 

ปูนซิเมนต์ไทย  ในแต่ละหน่วยธุรกิจจะมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบดูและเร่ืองการจัดการความรู้ของ
ตนเอง  แต่ในส่วนของเว็บไซต์ของหน่วยงานกลางก็มีพ้ืนท่ีให้พนักงานใช้ในการแบ่งปัน
ความรู้และแลกเปล่ียนกัน แต่จะเป็นเร่ืองทั่วไปมากกว่า ส่วนเร่ืองท่ีเป็นเทคนิคแต่ละ
หน่วยธุรกิจก็จะดูแลกันเอง 

 การจัดการความรู้ทางเราไม่ได้บังคับแต่เน้นให้เป็นไปตามธรรมชาติ บางหน่วยธุรกิจ
อาจจเป็นต้องใช้ความรู้มากก็จะสร้างระบการจัดการความรู้เองได้ แต่เราส่วนกลางก็ได้
จัดให้ทีมงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยธุรกิจมาคุยกันเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิกและการท างานระหว่างหน่วยธุรกิจด้วย 

 เราสร้างระบบการจัดการการความรู้เอาไว้มี Plat Form ท่ีเหมือนกันให้แต่ละหน่วยงาน
ใช้ เพ่ือท่ีต้องการเชื่อมถึงกันจะได้ท าได้ 
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
 

องค์การ การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร 

เซ็ลทรัลพัฒนา  การจัดการความรู้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงการจัดการความรู้ในช่วงแรกเน้น
การสร้างวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนความรู้ให้คนรู้สึกอยากท่ีจะถ่ายทอดความรู้ ไม่ใช่
กลัวว่าความรู้ท่ีให้ไปแล้วจะหมดไป  โดยเร่ิมการท าโครงการย่ิงให้ย่ิงรู้ เป็นโครงการท่ี
จัดให้พนักงานท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยและร่วมกัน
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตน  แล้วก็มีโครงการ Before Action Review 
(BAR) คือ การคิดก่อนท่ีจะท าโครงการว่าท าแล้วหวังผลอะไรแล้วหลังจากท าไปแล้วจะ
ข้อผิดพลาดหรือข้อดีอะไร แล้วเราก็เก็บความผิดพลาดเหล่าน้ันเป็นความรู้เพ่ือท่ีคร้ัง
หน้าจะได้น าไปปรับปรุงให้ดีข้ึน  

 การจัดการความรู้เราจะไม่พยายามยัดเยียดบอกให้คนต้องเอาความรู้ออกมา เพราะคน
จะต่อต้านเราจึงใช้วิธีการค่อยด าเนินการ แล้วทีมงานการจัดการความรู้ก็ได้มีการการ
สร้างผู้อ านวยความรู้ (Facilitator) ซ่ึงจะเป็นผู้ท่ีช่วยให้เกิดการถ่ายทอดและการแบ่งปัน
ความรู้ของคนในองค์การ พยายามให้คนรู้สึกอยากท่ีจะน าความรู้ของคนอ่ืนออกมา
พูดคุยกัน 

 ช่วงน้ีการจัดการความรู้จึงเน้นท่ีการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการรู้จักใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ในการแลกเปล่ียนความรู้ เน้นให้เกิดจัดการความรู้แบบธรรมชาติ ส่ิงน้ี
ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันของพนักงานเพ่ือพูดคุยในเร่ืองเดียวกันเป็นคนท่ีท างานแบบ
เดียวกัน ส่วนการรวมกลุ่มแบบข้ามสายงานก็มีตามเร่ืองที่พวกเขาสนใจ  

 จนถึงตอนน้ีเรามองว่าระบบหรือซอฟแวร์การจัดการความรู้ส าหรับเราน้ันยังไม่มีความ
จ าเป็น เน้นความเป็นธรรมชาติก่อน แต่ถ้าวันใดพนักงานต้องการเราสามารถจัดการให้
ได้ทันที แม้กระท้ังเว็บที่รวมความรู้เอาไว้ก็ยังไม่มี มีเพียงการส่ือสารว่าวันน้ีจะพูดเร่ือง
อะไรโดยใคร แล้วใครจะสมัครเข้ามาบ้าง 

 โครงการต่อไปคือการฝึกอบรมคนท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความรู้ (Facilitator) เพ่ือท า
หน้าท่ีกระตุ้นให้คนพูด ในโครงการย่ิงให้ย่ิงรู้ 

 ก่อนท าโครงการย่ิงให้ย่ิงรู้ ในแต่ละคร้ังทีมงานจะมีการท า Before Action Review 
(BAR) ก่อน เพ่ือหาเป้าหมายของการจัดงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จคืออะไร แล้วเราจะ
จัดการอย่างไรถ้าไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 

 

 

ค าถาม คือ องค์การนวัตกรรมควรมีรูปแบบการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร
อย่างไรท่ีสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงการจัดการความรู้และข้อมูล

ข่าวสารท่ีสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 4.23 
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ตารางที่ 4.23  ผลการศึกษาการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารจากผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ 

          ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร  การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารไม่ใช่องค์ประกอบขององค์การ
นวัตกรรม ไม่จ าเป็นต้องมีและไม่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม เพราะนวัตกรรม

เก่ียวข้องกับเร่ืองของวัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนด้านงบประมาณ 

 การจัดการข้อมูลข่าวสารเป็นเร่ืองที่ดีถ้าท าได้ก็ดี แต่ก็ต้องใช้เงินจ านวน
มาก ต้องน าเทคโนโลยีเข้ามา องค์การต้องพิจารณาถึงศักยภาพของตนให้ดี 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช องค์การต้องสร้างแหล่งที่ให้พนักงานมาเรียนรู้ ด้วยการสร้างการจัดการความรู้ 
ในรูปแบบของเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Network) ท่ีคนใน
สาขาเข้ามาดู คนนอกสาขาเข้ามาดู หรือแม้แต่ข้ามสายงานก็เข้ามาดูข้อมูลได้ 
จะท าให้ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่สามารถน าไปใช้ต่อได้ 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี การจัดการความรู้เป็นเส้นทางของการน าไปสู่องค์การนวัตกรรม องค์การจึง
จ าเป็นจะต้องมี โดยต้องมีการจัดการความรู้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ ระบบการจัดการความรู้จะไม่ประสบความส าเร็จและไม่มีประโยชน์ถ้ามีคนใช้
น้อยเกินไป เพราะว่าปกติคนจะไม่เสียเวลาสร้างข้อมูลเพ่ือให้คน 10 อ่าน ควร
เอาเวลาส่วนน้ีไปคิดสร้างสรรค์ดีกว่า การสร้างระบบการจัดการความรู้จะมี
ความเหมาะสมกับองค์การท่ีมีพนักงานจ านวนมาก 100 – 1,000 คน ระบบจึง
จะส าเร็จ  เพราะคนหน่ึงเสียเวลาสร้างข้อมูลความรู้เพ่ือให้คนอีก 1,000 คนอ่าน 
มีความเหมาะสมและสามารถท าได้ 

 

 
จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถาม

แสดงให้เห็นผลการศึกษาในด้านการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารขององค์การ ดังตารางท่ี 
4.24 
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ตารางที่ 4.24  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารจากองค์การท่ีเป็น 
         กลุ่มตัวอย่าง 
 

การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร  

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล
พัฒนา 

องค์การของท่านมีการระบุและดึงเอาความรู้
หรือประสบการณ์การท างานของผู้เชี่ยวชาญ
และพนักงานที่เก่ง (Talent) ออกมาเป็น
ความรู้ที่สามารถจัดเก็บและเผยแพร่ได้ง่าย 
(Explicit Knowledge) 

3.0 
 

3.8 
 

3.6 
 

3.8 
 

3.4 
 

3.52 

 

ปาน

กลาง 

องค์การของท่านมีการส่งเสริมให้พนักงาน
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารซึ่งกัน
และกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

4.0 
 

4.4 
 

4.0 
 

4.0 
 

4.4 
 

4.16 

 

สูง 

องค์การของท่านมีการรวบรวมความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมจากทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ 

3.6 
 

4.2 
 

3.6 
 

4.0 
 

4.0 
 

3.88 

 

สูง 

องค์การของท่านมีช่องทางการแลกเปลี่ยน
ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมใน
องค์การที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ง่าย 

3.4 
 

4.2 
 

3.8 
 

3.6 
 

3.4 
 

3.68 

 

สูง 

องค์การของท่านมีเว็บไซต์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตขององค์การ 
เพื่อเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กัน 

3.8 
 

4.6 
 

4.0 
 

4.4 
 

3.6 
 

4.08 

 

สูง 

รวม 3.56 4.24 3.8 3.96 3.76 3.86  

 
 

ทุกองค์การให้ความส าคัญกับการ จัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร  มีการส่งเสริม
ให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  องค์การ ที่มีระบบการจัดการความรู้ คือ  บริษัท เอไอเอส  มีระบบการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ที่น าเอา Best Practice ของพนักงานมาลงในระบบการ จัดการ
ความรู้และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนของ บริษัท พฤกษา นั้นก็ก าลังด าเนินการวาง
ระบบการจัดการความรู้ให้กับองค์การ โดยใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก ส่วนท่ี บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทยนั้น ในแต่ละหน่ วยธุรกิจจะมีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ และมี
เว็บไซต์กลางที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนการท างานระหว่าหน่วยธุรกิจด้วย 
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ส่วนองค์การที่ยังไม่มีระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นทางการนั้น ได้เน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานผ่านโครงการต่างๆ อย่างที่ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  ท า
โครงการยิ่งให้ยิ่งรู้ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดให้พนักงานท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน ได้มีโอกาส
มาพบปะพูดคุยและร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตน  ส่วนรพ.บ ารุงราษฎร์ เช่นกัน 
ยังไม่มีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ แต่ได้จัดให้มี Innovation Lab คือ
ห้องสมุดส าหรับค้นคว้านวัตกรรม การจัดตลาดนัดความรู้ (Knowledge Market Forum) โดย
เป็นการรวบรวมเอาเรื่องที่น่าสนใจมาพูดให้ผู้ที่สนใจเข้าฟัง  

ในส่วนของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมนั้นได้แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หน่ึง เห็นว่าการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การนวัตกรรมที่ต้องมี ตามที่ ดร .ณัฐสิทธิ์ กล่าวว่า “การจัดการความรู้เป็นเส้นทางของการ
น าไปสู่องค์การนวัตกรรม องค์การจึงจ าเป็นจะต้องมี โดยต้องมีการจัดการความรู้เป็นพื้นฐานใน
การสร้างนวัตกรรม ” ซึ่งดร .ภูมิพร เสนอให้สร้างการจัดการความรู้ในรูปแบบของเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้  ส่วนกลุ่มท่ีสอง มีความเห็นโต้แย้งว่า การ
จัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารไม่ใช่องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม โดยคุณปรีดา เห็นว่า 
การจัดการความรู้ไม่ใช่องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม องค์การควรเน้นที่วัฒนธรรม
องค์การมากกว่า ซึ่งดร .บุญเกียรติ  เห็นว่า การจัดการความรู้จะไม่ส าเร็จหากใช้กับองค์การ
ขนาดเล็ก แต่จะมีความเหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่มากกว่า 

ผลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมี
ระบบการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่
ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.86 โดยองค์การที่มี ระบบการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร สอดคล้อง
กับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมมากที่สุดคือ  บริษัท เอไอเอส  (4.24) รองลงมาคือ บริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย  (3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณลักษณะที่สอดคล้องสูงสุด คือ 
องค์การมีการส่งเสริมให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ข่าวสารซึ่งกันและกันทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ (4.16) รองลงมาคือ องค์การมีเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ตขององค์การ เพื่อเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน (4.08)   
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4.2.3.5  ทรัพยากร (Resource) 

ค าถาม คือ องค์การของท่านให้การสนับสนุนทรัพยากรใดบ้างท่ีส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม 

องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงการส่งเสริมทรัพยากรขององค์การ
ไว้ ดังตารางท่ี 4.25 

 

ตารางที่ 4.25  ผลการศึกษาการส่งเสริมทรัพยากรจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ ทรัพยากร 

รพ.บ ารุงราษฎร์  อยู่ในช่วงด าเนินการวางแผนเพ่ือสร้าง Innovation Lab ท่ีเปิดกว้างให้พนักงานทุกระดับ
ได้ใช้ทดลองและค้นคว้า อะไรท่ีทันสมัยจะอยู่ในห้องน้ี อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ใน
การสร้างและทดลอง และก าลังอยู่ในช่วงการด าเนินการเร่ืองเวลาการท างานของ
พนักงานโดยจะน าเวลาท่ีพนักงานใช้ในการทุ่มเทเพ่ือสร้างนวัตกรรมเข้าไปรวมในระบบ
ซอฟแวร์เวลาการท างาน เพ่ือน ามาเช่ือมโยงกับการให้รางวัล 

 ส่วนเร่ืองเวลาท่ีผ่านมาเราเห็นว่าพนักงานไม่ได้เรียกร้องเวลาพิเศษในการคิด สร้าง
นวัตกรรม แต่เราก็ให้ความส าคัญกับเวลา ดังน้ันเวลาในการท างานด้านนวัตกรรมจะถูก
ก าหนดหรือจดบันทึกลงไปในข้ันตอนการท างานซ่ึงถูกรวมอยู่ในซอฟท์แวร์ท่ีก าลังเขียน
อยู่ คิดเงินรางวัลตามจ านวนเวลาท่ีทุ่มเทในการท างานด้วย   

 จัดให้แต่ละแผนกมีห้องประชุมของตนเองเอาไว้เพ่ือประชุม พูดคุยและเรียนรู้ ฝึกอบรม
เร่ืองต่างๆ หลังจากท่ีเคยมีการร้องเรียนว่าห้องประชุมไม่เพียงพอ 

เอไอเอส ให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนของรางวัลส าหรับความคิดท่ีเสนอเข้ามาในโครงการ 
UREKA อย่างเต็มท่ี 

พฤกษา  ใช้งบประมาณในการลงทุนซ้ือนวัตกรรมใหม่ๆ สูงรวมไปถึงการจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ระดับโลกเข้ามาดูแลและช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท างาน และการใช้บริษัทจ้าง
งานภายนอกด้วย (Outsource) และลงทุนจ้างผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ เข้ามาพัฒนาการ
ท างานด้วย 

 มีงบประมาณส าหรับการให้รางวัลท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมค่อนข้างเยอะ 

 สภาพทางกายภาพการท างานของพฤกษาไม่เอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมให้พนักงานมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และนวัตกรรม คือ การท่ีบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วท าให้ไม่มี
พ้ืนท่ีว่างส าหรับพนักงาน ท าให้ต้องห้องท างานต้ องเบียดเสียดอัดแน่นเหมือนปลา
กระป๋อง แต่ละคนจะมีพ้ืนท่ีน้อยๆ และรกๆ เร่ืองเวลาส าหรับส่งเสริมนวัตกรรมมีการให้
บางแต่ว่าน้อย เพราะงานค่อนข้างเยอะ พนักงานจึงไม่ค่อยได้น าเวลาไปใช้ในการ คิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์เท่าท่ีควร 
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

องค์การ ทรัพยากร 

ปูนซิเมนต์ไทย  มีการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรม ท่ีท าหน้าท่ีวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านเทคโนโลยีต่างๆ และ
มีงบประมาณไว้ส าหรับลงทุนในด้านงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยี รวมท้ังมีการ
จัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาดูแลเร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ด้วย  

 ส่วนเร่ืองเวลาท่ีให้กับพนักงานน้ัน บางหน่วยธุรกิจจะจัดให้ช่วงเวลาบ่ายวันศุกร์เป็นให้
เป็น Idea Time ส าหรับให้พนักงานมาน่ังคิดอะไรใหม่ๆ ท ากิจกรรมร่วมกัน แข่งขันกัน
ประกวดความคิด  

 มีการปรับสถานท่ีท างานให้ทันสมัย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ มีมุมน่ังเล่น Inno 
Corner เพ่ือให้พนักงานเข้ามาใช้พ้ืนท่ีเพ่ือน่ังคิด ท างานและประชุมร่วมกัน ท าให้ให้
บรรยากาศในการประชุมสบายๆ มากข้ึน คุยกันสนุกมากข้ึน บรรยากาศท่ีดีท าให้ได้
ความคิดใหม่ๆ มากข้ึน   

เซ็ลทรัลพัฒนา  พนักงานห้างโดยเฉพาะคนในส านักงาน (Office) จะเหมือนคนท่ีอยู่เบ้ืองหลัง สถานท่ี
ท างานของเราจะไม่สวย สถานท่ีสวยๆ จะให้ลูกค้าเช่ามากกว่าเพราะเราขาดพ้ืนท่ี และ
เรามองว่าสภาพแวดล้อมในการท างานไม่น่าจะมีผลต่อการคิดสร้างสรรค์ เราคิดว่าใจ
หรือการความผูกพันของพนักงาน (Engagement) ของพนักงานน่าจะเป็นตัวท่ีส าคัญ
มากกว่า เราให้ความส าคัญกับการให้สวัสดิการหรือปัจจัยพ้ืนฐานท่ีเราให้กับพนักงานดี
และมากกว่าที่อ่ืน เพ่ือให้พนักงานผูกพันกับองค์การ เพราะความผูกพันก็จะท าให้
พนักงานอยากท่ีจะคิดและท าอะไรเพ่ือองค์การ   

 

 

ค าถาม คือ องค์การนวัตกรรมควรให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างไรบ้าง 

ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงการส่งเสริมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 4.26 

 

ตารางที่ 4.26  การส่งเสริมทรัพยากรโดยผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ทรัพยากร 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร  องค์การมีแต่ความคิดอย่างเดียวไม่ได้นวัตกรรมเกิดไม่ได้ ต้องมีเงินหรือ
งบประมาณท่ีสนับสนุนด้วย อาจมาจากภายในหรือภายนอกองค์การก็ได้ 

 การปรับเปล่ียนสภาพทางกายภาพขององค์การเป็นเร่ืองดี แต่ว่าองค์การแต่
ละองค์การไม่เหมือนกันการปรับเปล่ียนต้องลงทุนสูง จึงไม่ควรเน้นเร่ืองน้ี
มากนัก ให้เน้นท่ีผลผลิตกับการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
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ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 
 

 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ทรัพยากร 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแบบไม่เป็นทางการ และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการท างาน 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี  องค์การควรเร่ิมต้นจากการปรับทางกายภาพ โดยการสร้างบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เปล่ียนสภาพทางกายภาพของท่ีท างานใหม่ให้คน
สามารถปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น ไม่ใช่ให้คนน่ังอยู่ในห้องที่มีผนังก้ันสูงๆ 
แล้วบอกให้คนคิดออกนอกรอบ ซ่ึงสถานท่ีท างานมันไม่เอ้ือให้คิดนอกกรอบ 
มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสนับสนุนการท างาน ท้ังน้ีการลงทุนใน
การเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพจะประเมินผลตอบแทนการลงทุนก็ท า
ได้ยาก  

 องค์การควรให้เวลาแก่พนักงานในการคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจจัดให้มี
ช่วงเวลาท่ีให้พนักงานคิดสร้างสรรค์เป็น Free Time แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับ
ความพร้อมขององค์การและลักษณะการท างานขององค์การท่ีแตกต่างกัน  

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ  องค์การจะต้องให้เวลาพนักงานในการคิดส่ิงใหม่ๆ ท างานด้านนวัตกรรม 
การให้เวลาไปคิดน้ันไม่ใช่ทุกคนต้องใช้กติกาเดียวกัน เช่น คนระดับล่าง
ต้องประชุมทุกวันสันละ 1 ชั่วโมง ก็อาจไม่เหมาะสมอาจไม่ได้ความคิดอะไร 
ซ่ึงต่างกับการประชุมของผู้บริหาร ดังน้ัน จะต้องพิจารณาดูว่าจะให้เวลากับ
พนักงานกลุ่มใดมากน้อยแค่ไหน   

 มีเงินทุนในการสนับสนุนการท างานด้านนวัตกรรม  

 คนท่ีจะเข้าร่วมในโครงการนวัตกรรม 

 

 

จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถาม
แสดงให้เห็นผลการศึกษาในด้านการส่งเสริมทรัพยากร ดังตารางท่ี 4.27 
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ตารางที่ 4.27  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาการส่งเสริมทรัพยากรจากองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

ทรัพยากร 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล
พัฒนา 

องค์การของท่านมีการวางแผนและจัดตั้ง
งบประมาณที่ส่งเสริมการท างานด้าน
นวัตกรรม 

3.4 
 

4.0 
 

3.6 
 

4.6 
 

4.6 
 

4.04 สูง 

องค์การของท่านให้เวลาแก่พนักงานในการ
ท างานด้านนวัตกรรมและกิจกรรมพิเศษ
นอกเหนือจากงานประจ า 

3.2 
 

3.4 
 

3.2 
 

3.6 
 

4.2 
 

3.52 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่
ทันสมัยที่สนับสนุนการท างานด้าน
นวัตกรรม 

3.4 
 

3.4 
 

3.2 
 

3.8 
 

3.8 
 

3.52 ปาน
กลาง 

องค์การของท่านมีพื้นที่ที่สนับสนุนกิจกรรม
หรือการท างานด้านนวัตกรรม เช่น มีห้อง
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Meeting 
Room) มีมุมสงบส าหรับการนั่งทบทวนคิด 
มีพื้นที่ส าหรับใช้ติดต่อกับลูกค้า มีพื้นที่
ส าหรับการพักผ่อนและเล่นเกมส ์

3.8 
 

3.2 
 

2.2 
 

4.4 
 

3.2 
 

3.36 

 

ปาน

กลาง 

รวม 3.45 3.50 3.05 4.10 3.95 3.61 
ปาน
กลาง 

 
 
จากการสัมภาษณ์องค์การ พบว่า องค์การส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณ ส าหรับเป็นรางวัลในกิจกรรมนวัตกรรม การลงทุนซื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก  ในส่วนของสถานท่ีในการท ากิจกรรม
นวัตกรรมหรือสถานท่ีท างาน กลุ่มตัวอย่างมีทั้งที่จัดสถ านท่ีเพื่อให้การสนับสนุนนวัตกรรม เช่น 
การมีห้องประชุม จัดมุมให้พนักงานได้น่ังคิดพูดคุยกัน การปรับสถานท่ีท างานให้ทันสมัย  แต่มี 
2 องค์การท่ีสถานท่ีท างานยังไม่เอื้อให้พนักงานคิดสร้างสรรค์ คือ บริษัท พฤกษาที่บรรยากาศ
การท างานค่อนข้างแออัด และ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา ที่ห้องท างานของพนักงานจะไม่สวย แต่
องค์การเห็นว่าสถานที่ท างานไม่ส าคัญเท่ากับใจของพนักงานท่ีผูกพันกับองค์การแล้วจะท าให้
คิดสร้างสรรค์ได้ อีกทั้งองค์การเห็นว่าได้ให้ปัจจัยพื้นฐานแก่พนักงานอย่างดีแล้ว ส่วนเวลา
ส าหรับการคิดค้นนวัตกรรมที่ รพ.บ ารุงราษฎร์ก าลังด าเนินการน าเวลาที่พนักงานใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมมาเชื่อมโยงกับการให้รางวัล ส่วน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จัดให้มี Idea Time เพื่อให้
พนักงานมาร่วมกันคิดอะไรใหม่ๆ 
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ส่วนนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าองค์การควรให้การ

สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม 
ทรัพยากรท่ีองค์การควรสนับสนุน ได้แก่ งบประมาณ เวลาในการท างานหรือสร้างสรรค์

นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และสถานท่ีท างาน ซ่ึงในส่วนของการปรับเปล่ียนสถานท่ี
ท างานน้ันมีความคิดเห็นท่ีขัดแย้งกัน 2 ท่าน คือ คุณปรีดาเห็นว่า องค์การไม่ควรเน้นเร่ืองน้ี 

เพราะการปรับปรุงสถานท่ีท างานต้องลงทุนสูง ให้เน้นท่ีการสร้างวัฒนธรรมองค์การมากกว่า 

ส่วนดร.ณัฐสิทธิ์ เห็นว่า องค์การควรเร่ิมต้นจากการปรับเปล่ียนกายภาพขององค์การก่อน 
เพ่ือให้เอื้อต่อการส่ือสารกัน แต่ท้ังน้ีการลงทุนก็สามารถวัดผลตอบแทนได้ยาก 

ผลท่ีได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีการ
จัดการทรัพยากรท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.61 โดยองค์การท่ีมีจัดการทรัพยากรสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม

มากท่ีสุดคือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (4.10) รองลงมาคือ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา (3.95) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณลักษณะท่ีสอดคล้องสูงสุด คือ องค์การของท่านมีการวางแผน

และจัดตั้งงบประมาณท่ีส่งเสริมการท างานด้านนวัตกรรม (4.04) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ท่ีจะเห็นได้ว่าทุกองค์การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ การ

ให้รางวัล และการลงทุจในเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม รองลงมาคือ องค์การให้

เวลาแก่พนักงานในการท างานด้านนวัตกรรมและกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานประจ า และ
องค์การมีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยท่ีสนับสนุนการท างานด้านนวัตกรรม (3.52)   

4.2.3.6  การประเมินและการล าเลียงความคิด (Assessment and Pipeline Idea) 
ค าถาม คือ องค์การของท่านมี ระบบการประเมินและล าเลียงความคิดด้าน

นวัตกรรมอย่างไร 

องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึง ระบบการประเมินและล าเลียง

ความคิดด้านนวัตกรรมขององค์การไว้ ดังตารางท่ี 4.28 

 

ตารางที่ 4.28  ผลการศึกษาระบบการประเมินและล าเลียงความคิดขององค์การท่ีเป็นกลุ่ม 

          ตัวอย่าง 

 
องค์การ การประเมินและการล าเลียงความคิด 

รพ.บ ารุงราษฎร์  สร้างโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรมขึ้น พร้อมตั้งคณะกรรมการข้ึนมาดูแล
รับผิดชอบด้วย มีเกณฑ์การตัดสินการให้รางวัลท่ีชัดเจน ในช่วงแรกจะรับข้อเสนอแนะ
ของพนักงานทุกเร่ืองไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ แต่ในช่วงหลังเร่ิมพิจารณาและมีโครงการท่ี
เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น เช่น ท่ีอาบน้ าเด็กเคล่ือนท่ีที่คิดข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีแคบ จน
ลูกค้าสนใจซ้ือ แต่ยังไม่ขายอยู่ในช่วงการวิจัยและพัฒนา 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

องค์การ การประเมินและการล าเลียงความคิด 

  โครงการ Town Hall Meeting เป็นโครงการท่ีให้ผู้บริหารพบกับพนักงาน โดยจะมีการ
จัดข้ึนทุก 3 เดือน โดยให้พนักงานส่งความคิดเข้าประกวดตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้ และมี
การท าหลักการตลาดเพ่ือให้คนร่วมกันส่งความคิด คือ ใครเสนอความคิดเข้ามาในช่วง 1 
เดือนหลังจากการจัด Town Hall Meeting จะได้รับรางวัลเป็น 2 เท่า 

 มีการวางแผนท่ีจะแต่งตั้งบุคคลข้ึนเพ่ือท าหน้าท่ีเป็น Inno Champion เพราะปกติเมื่อมี
ความคิดเสนอมาก็จะผ่านคณะกรรมการและมีผู้ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบคือพนักงานของ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่อาจยังขาดความรู้ด้านเทคนิคและเคมีคอล ในอนาคตคิดว่า
นวัตกรรมจะเป็นขั้นสูงมากข้ึน เพ่ือรองรับจุดน้ีจึงตั้ง Inno Champion ขึ้นซ่ึงจะเป็น
บุคคลท่ีมาจากฝ่ายงานต่างๆ แล้วเราก็ฝึกอบรมให้ความรู้และเทคนิคเก่ียวกับเร่ืองด้าน
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทฤษฎีใหม่ๆ  พอมีพนักงานในฝ่ายส่งความคิดเข้า
มา Inno Champion จะคอยให้ค าแนะน าและได้รับเป้าหมายให้ผลักดันทุกเร่ืองท่ีส่งมา
น้ันให้ประสบความส าเร็จ รับผิดชอบหน้าท่ีประสานงานระหว่างคณะกรรมการ พนักงาน
ท่ีเสนอความคิดและฝ่ายงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง พนักงานท่ีจะท าหน้าท่ี Inno Champion 
จะไม่ใช่ผู้จัดการแต่มีความอาวุโสและมีเครือข่าย มีเคร่ืองมือช่วยคิดวิเคราะห์ ท าหน้าท่ี
มากกว่าผู้ประสานงานหรือเรียกได้ว่าท าหน้าท่ีเป็น Coach เพ่ือให้ความคิดน้ันส าเร็จ   

 ปัจจุบันรูปแบบการส่งความคิดจะมีแบบฟอร์มออนไลน์ท่ีให้พนักงานพิมพ์แล้วเขียนส่ง 
แต่ตอนน้ีก าลังด าเนินการจ้างให้หน่วยงานภายนอกเขียนโปรแกรมการเสนอความคิดท่ี
เร่ิมตั้งแต่การส่งความคิด การติดตาม ระยะเวลาท่ีใช้ต้ังแต่การคิดการด าเนินการ  การให้
คะแนน การตัดสิน มีระบบการประเมินทุกอย่างทุกขั้นตอนของโครงการจะถูกเก็บ และ 
Inno Champion ก็จะเป็นผู้ท่ีเข้ามาช่วยดูแลด้วย 

เอไอเอส เอไอเอส ได้สร้างโครงการ UREKA ขึ้น ซ่ึงเป็นโครงการเร่ิมแรกเพ่ือมุ่งเน้นการปลูกฝัง

วัฒนธรรมนวัตกรรมในเอไอเอส และเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นใน
การพัฒนาและปรับปรุงองค์การ โดยไม่ต้องผ่านหัวหน้า โดยโครงการน้ีแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอนใหญ่ คือ (1) ขั้นการรับความคิดของพนักงาน รับทุกความคิดท่ีพอจะเป็นไปได้
หรือแม้จะน าไปปฏิบัติยากก็ได้ โดยเป็นความคิดเก่ียวกับนวัตกรรมท้ัง 4 กลุ่ม โดยในแต่
ละเดือนจะมีการต้ังโจทย์ให้พนักงานส่งความคิดเข้ามา เช่น ท าอย่างไรให้ลูกค้าใช้
บริการ MMS มากข้ึนส่วน  (2) ขั้นการประเมินศักยภาพความคิดเพ่ือน ามาปฏิบัติน้ันจะ
มีการคัดเลือก มีเลขานุการท่ีคอยคัดกรองว่าความคิดน้ีเป็นอย่างไรเคยมีคนส่งเข้ามา
หรือยัง มีโอกาสท่ีเป็นไปได้หรือไม่ แม้แต่ความคิดท่ีพอจะเป็นไปได้หรือมีโอกาสสูงเราก็
พิจารณาให้รางวัลแล้ว  โครงการท่ีได้รับรางวัลถ้าโครงการใดน าไปปฏิบัติได้ยากมาก 
คือ ต้องปรับเปล่ียนกระบวนการเยอะหรือลงทุนสูง โครงการเหล่าน้ันก็จะถูกเก็บเอาไว้
ก่อน ส่วนโครงการท่ีดูแล้วสามารถท าได้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องก็จะต้องน าไป
ด าเนินการให้เกิดขึ้นจริง และภายใน 1 ปี หากโครงการน้ันน าไปปฏิบัติจริงโครงการน้ีก็
จะถูกน าเข้ามาใน 
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องค์การ การประเมินและการล าเลียงความคิด 

  กระบวนการของ UREKA เป็นรอบท่ี 2  เพ่ือดูว่าท าได้จริงหรือไม่ตามท่ีได้บอกเอาไว้ 
เม่ือทดลองท าไปแล้วท าได้จริงมีประสิทธิภาพหรือสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ก็จะได้รับ
รางวัลอีกคร้ัง 

 การประเมินความคิดน้ันจะใช้คณะกรรมท่ีแต่งต้ังขึ้นทุกปี เป็นผู้บริหารระดับสูงจากฝ่าย
งานต่างๆ จ านวน 12 คน คณะกรรมการน้ีเป็นคนท่ีเห็นภาพรวมท้ังหมดขององค์การมา
จากทุกฝ่าย เช่น วิศวะ การตลาด การเงิน คณะกรรมการจะใช้การประเมินแบบกลุ่ม
รวมกันประเมินความเป็นไปได้แล้วหาค่าเฉล่ีย 

 ในปีท่ีผ่านๆ มายังไม่มีการน าความคิดหรือโครงการของพนักงานไปปฏิบัติจริง แต่ในปี 
ในปี 2553 จะเร่ิมการน าเอาความคิดจากโครงการ UREKA ไปปฏิบัติโดยจะเปิดโอกาส
ให้พนักงานเจ้าของความคิดมีส่วนร่วมโครงการน้ันๆ ด้วยน า ถ้าหากลักษณะการท างาน
ของพนักงานคนน้ันเก่ียวข้องกับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเร่ืองน้ันๆ 

พฤกษา  จัดโครงการ Small Group Activity เป็นกิจกรรมท่ีให้พนักงานร่วมกลุ่มกันท างานหรือ
โครงการเพ่ือสร้างมูลค่าหรือลดปัญหาหน้างานหรือสร้างคุณภาพของสินค้าให้ดีข้ึน 
อาจจะไม่ถึงกับเป็นนวัตกรรม ในแต่ละสายงานจะจับกลุ่มกัน 5-7 คน เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ปรับปรุงการท างาน 

 การประเมินความคิดหรือโครงการท่ีเข้ามาจะมีคณะกรรมการท่ีเป็นผู้จัดการของแต่ละ
ฝ่าย มีหัวข้อท่ีใช้ในการประเมิน คือ พิจารณาจากสาเหตุและปัญหา ความสามารถน าไป
ปฏิบัติจริงได้ ความสามารถลดต้นทุนและเวลาในการท างาน การพิจารณาความคิดจะมี
หลายรอบ รอบแรกให้ผู้จัดการแต่ละฝ่ายงานพิจารณาความคิดท่ีส่งเข้ามาก่อน จากน้ัน
ความคิดท่ีผ่านรอบแรกก็จะถูกกรรมการกลางพิจารณา เพ่ือเข้ารอบตัดสิน 

ปูนซิเมนต์ไทย จากการส ารวจของบริษัทท่ีปรึกษาและเราได้ด าเนินการเร่ืองนวัตกรรมไปได้ระยะหน่ึงพบว่า 
มีบางเร่ืองท่ีเราท าไปแล้วรู้สึกว่าไม่ดีและไม่เหมาะสมกับองค์การของเรา อย่างเมื่อก่อนใน
กระบวนการนวัตกรรมต้องมีเร่ืองการเสนอความคิดและคัดกรองความคิดไปปฏิบัติ บริษัท
เราก็ท าคือโครงการ Idea Tank ท่ีมีเป็นลักษณะของโครงการให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากความคิดหรือโครงการท่ีได้ ไม่สามารถผลักดันให้เป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ มีจ านวนความคิดเต็มแทงก์แต่ความคิดเหล่าน้ีไม่ออกจากแทงก์ 
ท าให้ตอนน้ีเราไม่เน้นท่ีจะต้องให้พนักงานต้องมาร่วมกันเสนอความคิด  แต่ตอนน้ีเราใช้
เคร่ืองมือของ TQM (Total Quality Management) ซ่ึงจะมีเร่ืองนวัตกรรมอยู่แล้ว ซ่ึงตอน
หลังเราจึงเน้นความคิด (Idea) ท่ีใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานมากกว่า หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาการท างานในมุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิม  ซ่ึงความจริงแล้วเราก็อยากได้
ความคิดเยอะๆ แต่เราไม่มีคนหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลเพ่ือรับผิดชอบใน
กระบวนการนวัตกรรมท่ีจะต้องมากรอง คัดเลือก ความคิดมาสู่การปฏิบัติ 
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เซ็ลทรัลพัฒนา  มีการจัดต้ังโครงการ CPNQA (CPN Quality Award) ซ่ึงเป็นโครงการประกวดความคิด
ท่ีใช้ในการรณรงค์เพ่ือปลูกความคิดด้านนวัตกรรมในองค์การ โดยจัดข้ึนเป็นฤดูกาล 
(Season) ปีน้ีประมาณปีคร่ึง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดสร้างสรรค์ พัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน บางคร้ังเมื่อเราเห็นปัญหาเราก็ต้ังโจทย์ให้พนักงาน
ร่วมกันแก้ปัญญาด้วย อย่างปัญหาเร่ืองห้องน้ าท่ีเซ็ลทรัลลาดพร้าว ที่ไม่เคยแก้ไขปัญหา
ได้เลยและคิดว่าไม่มีทางแก้ไขได้เพราะไม่มีพ้ืนท่ี เราจึงให้โจทย์พนักงานแม่บ้านไป
ร่วมกันคิดสร้างโครงการข้ึน พนักงานก็จะเร่ิมเก็บข้อมูลคิดหาวิธีต่างๆ และลงมือท าจริง 
สรุปได้ผลออกมาดีมากทีมน้ีจึงได้รางวัล เรามองว่าท าส่ิงที่ไม่มีโอกาสเป็นไปได้ก็เป็น
นวัตกรรม โดยการคิดโครงการของพนักงานจะได้รับการให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบจากฝ่ายพัฒนาองค์การ และอาจารย์ที่ปรึกษาจากภายนอกท่ีคอยติดตามและ
ให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาการด าเนินการโครงการและได้รับการพิจารณาโครงการจาก
คณะกรรมการภายในองค์การท่ีมาจากผู้บริหารระดับสูง 3 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา
จากภายนอกซ่ึงเป็นอาจารย์ที่สอนให้พนักงานคิดเร่ือง PDCA น่ีเอง  

 พนักงานท่ีเข้าร่วมส่งผลงานประกวดน้ีเราได้จัดให้ไปเข้าค่ายฝึกอบรม 3 วัน จัดมา 3 รุ่น 
รุ่นละ 60 คน กิจกรรมเป็นเร่ืองของการดึงเอาความรู้และศักยภาพของพนักงานออกมา 
ค่ายน้ีเน้นให้พนักงานแสดงออก เป็นการรวมพนักงานทุกระดับ นอกจากน้ีพนักงานจะ
ได้เครือข่ายด้วยเพราะเป็นการรวมพนักงานจากหลายศูนย์การค้า จากน้ันน าพนักงาน
เหล่าน้ีมาอบรมเร่ือง PDCA, Six Sigma 

 มีโครงการกล่องความคิด (Ideas Box) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
ในองค์การได้เสนอแนะความคิด โดยที่ความคิดท่ีน าเสนอของพนักงานจะถูกน าไปคิด
เป็นค่าคะแนน (Score) ให้กับพนักงานแต่ละคนเพ่ือเก็บสะสมคะแนนส าหรับไปแลกของ

รางวัล โดยโครงการเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาองค์การ โดยจะหน้าท่ีในการ
รวบรวมความคิดของพนักงานแล้วน ามาจัดหมวดหมู่ความคิดแล้ววิเคราะห์ ซ่ึงท าให้ได้
กลุ่มความคิดหรือข้อเสนอแนะในปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายกัน เพ่ือน าไปแก้ไขและปฏิบัติ  

 

ค าถาม คือ องค์การนวัตกรรมควรมีระบบการประเมินและการล าเลียงความคิดด้าน

นวัตกรรมอย่างไร 
ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงระบบการประเมินและการล าเลียง

ความคิดด้านนวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 4.29 
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ตารางที่ 4.29  ผลการศึกษาระบบการประเมินและล าเลียงความคิดจากผู้เช่ียวชาญและ 

          นักวิชาการท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การประเมินและการล าเลียงความคิด 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร ในข้ันตอนของการประเมินความคิดน้ัน ควรมีคณะกรรมกลางเพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรมและความถูกต้อง โดยคณะกรรมการจะต้องมีความหลากหลาย มาจาก
ฝ่ายงานท่ีหลากหลาย และอาจให้ CEO เป็นประธาน หรืออาจตั้งคนอ่ืนท่ี CEO 
ไว้ใจให้เป็นประธาน ซ่ึงคนน้ีต้องไม่ปิดหูปิดตา CEO ภายในคณะกรรมการไม่
จ าเป็นต้องเป็นระดับผู้บริหารท้ังหมด อาจมาจากพนักงานก็ได้ ท้ังน้ีแล้วแต่
องค์การว่าจะด าเนินการอย่างไร อาจมีเว็บ Portal ส าหรับการเปิดรับความคิด
ของพนักงานแต่ต้องมีระบบจัดการท่ีดี เพราะความคิดอาจเข้ามาเยอะแต่การ
จัดการจะท าอย่างไรกับความคิดเหล่าน้ัน 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช ไม่ควรมีระบบการท่ีจะมีจัดการความคิดหรือล าเลียงความคิดของพนักงาน 
นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ไม่จ าเป็นต้องมีขั้นตอน เพราะการสร้างนวัตกรรม
ควรอยู่ในลักษณะท่ีไม่เป็นทางการ โดยมีการจัดรูปแบบของงานท่ีเอ้ือต่อหรือ
สนับสนุนการท างานด้านนวัตกรรม สนับสนุนให้คนต้องคิด ไม่มีการต้ังท่าว่าจะ
คิด ถ้าจะต้องก็ต้องคิดเลย งานหรือโครงการท่ีได้รับมาก็ช่วยกันคิดช่วยกันท า 
อาจท าเป็นช่วงของวันเช้ามาเร่ิมต้นด้วยการคิด จากน้ันค่อยท างาน ท าแบบน้ี
ในทุกวัน มีพ่ีเล้ียง เพ่ือนช่วยกันคิดพัฒนา ถ้าท าไม่ได้หยุดพรุ่งน้ีมาคิดใหม่ 
ไม่ใช่คิดแบบน้ีต่อต้องไปแบบน้ัน 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี ความคิดท่ีได้มาไม่ได้มีความคิดท่ีดีเสมอไป ดังน้ันจึงต้องมีต้ังเกณฑ์ไว้อย่าง
ชัดเจนเพ่ือคัดกรองเอาความคิดท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการไปใช้ ส่วนความคิด
ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีต้องการก็ไม่ท้ิงให้เก็บไว้เผ่ืออนาคตจะน ากลับมาใช้ได้ การ
จัดเก็บความคิดต่างๆ ก็แล้วแต่องค์การว่าจะจัดท าในรูปแบบใด อาจใช้ระบบ 
เทคโนโลยี หรือมีการน าเอาความคิดท่ีดีเผยแพร่หรือจัดเก็บไว้ในอินทราเน็ตให้
คนเข้าไปดูได้  องค์การนวัตกรรมควรมีระบบการล าเลียงความคิดและน า
ความคิดท่ีได้ไปผลักดันสู่การปฏิบัติหรือทดลองผลิตหรือปฏิบัติ  

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ  ความคิดในองค์การจะเกิดข้ึนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์การ 
กระบวนการท างาน ตัวชี้วัด ผู้น า โครงสร้างองค์การ ถ้าท้ังหมดเอ้ือให้เกิด
ความคิดเยอะๆ การจัดการความคิดก็จะเข้ามามีบทบาท แต่ถ้าทุกอย่างไม่
เอ้ือแล้วไปส่ังให้คนคิด คนก็คิดไม่ออก หน่วยงานท่ีต้ังขึ้นมาก็จะไม่มีงานท า 

 หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีคัดกรองความคิด จะต้องคัดว่าความคิดไหนดีไม่ดี แต่
ปัญหาคือ คนท่ีท าหน้าท่ีในการคัดกรองความคิดน้ันมีศักยภาพเพียงพอ
หรือไม่ เพราะแม้แต่ผู้บริหารเองบางคร้ังก็ยังกรองพลาด จึงไม่อาจบอกได้
ว่าการต้ังหน่วยงานน้ีข้ึนจะดีหรือไม่  ถ้าความคิดมีไม่เยอะก็อาจไม่ต้องมี
หน่วยงานเน้นไปท่ีการส่ือสารมากกว่า 
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การประเมินและการล าเลียงความคิด 

  คนท่ีท าหน้าท่ีกรองความคิดหรือการประเมินความคิดจะต้องมีความรู้ใน
ด้านธุรกิจว่าต้องการอะไรและมีความสามารถในการมองอนาคตเป็นอย่างดี 
มองถึงแนวโน้มได้ชัดเจน 

 

 

จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถาม
แสดงให้เห็นผลการศึกษาในด้านระบบการประเมินและล าเลียงความคิด ดังตารางท่ี 4.30 

 

ตารางที่ 4.30  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาระบบการประเมินและล าเลียงความคิดขององค์การท่ีเป็น 

          กลุ่มตัวอย่าง 

 

การประเมินและการล าเลียงความคิด 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 

ราษฎร์ 
เอไอเอส พฤกษา 

ปูนซิ

เมนต์

ไทย 

เซ็ลทรัล

พัฒนา 

องค์การของท่านมีการค้นหาความคิดใหม่ๆ 
(New Idea) ของพนักงานและผลักดันหรือ
ล าเลียงความคิดน้ันเข้าสู่กระบวนการ
นวัตกรรม 

3.0 
 

4.2 
 

4.2 
 

4.4 
 

4.4 
 

4.04 

 

สูง 

องค์การของท่านมีระบบการประเมินความคิด
เพื่อคัดเลือกความคิดท่ีมีศักยภาพทาง
การตลาดไปสู่กระบวนการพัฒนาให้เป็น
นวัตกรรม 

3.0 
 

4.2 
 

3.6 
 

4.2 
 

4.0 
 

3.80 

 

สูง 

องค์การของท่านมีโครงการรับข้อเสนอแนะ
ของพนักงานต่อองค์การ (Suggestion 
Program) 

4.2 
 

3.6 
 

4.6 
 

4.0 
 

4.8 
 

4.24 สูง 

องค์การของท่านมีช่องทางการแสดงความคิด
ท่ีพนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต 

3.4 
 

4.6 
 

4.0 
 

4.2 
 

4.2 
 

4.08 

 

สูง 

องค์การของท่านมีระบบการจัดเก็บความคิดท่ี
เก็บรวบรวมความคิดของพนักงานอย่างเป็น

ระบบเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการน า
ความคิดเหล่านั้นกลับมาใช้ในสร้างนวัตกรรม 

3.0 3.4 3.6 3.6 3.6 3.44 สูง 

รวม 3.32 4.00 4.00 4.08 4.20 3.92 สูง 
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การประเมินและล าเลียงความคิดนี้ ทั้ง รพ.บ ารุงราษฎร์  บริษัท เอไอเอส   บริษัท
พฤกษา  และ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  มีโครงการรับข้อเสนอแนะของพนักงานต่อองค์การ 
(Suggestion Program) โดยสร้างโครงการขึ้นมาเพื่อรับความคิด เห็น ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการท างานของพนักงาน จากนั้นน าความคิดที่ได้ไปพัฒนาและใช้ในการ
แก้ไขปัญหาขององค์การ   และแต่ละองค์การก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการ ที่มาจากฝ่ายต่างๆ ใน
หน่วยงานหรือมีบุคคลภายนอกร่วมด้วย เพื่อประเมินความคิดที่พนักงานส่งเข้ามาในโครงการ
เพื่อให้รางวัลและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงด้วย แต่ที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ได้เคยมีโครงการรับ
ข้อเสนอแนะและความคิดของพนักงาน แต่ได้ล้มเลิกไปแล้วเนื่องจากไม่มีการน าความคิด
เหล่านั้นออกไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง 

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
 กลุ่มแรก เห็นว่า องค์การนวัตกรรมควรมีระบบการประเมินและล าเลียงความคิด
ของพนักงาน  โดยเน้นไปที่ขั้นตอนการประเมินความคิด เหล่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เห็น
ว่า องค์การควรตั้งคณะกรรมการกลางในการประเมินความคิดที่มีบุคคลหลากหลาย อาจเป็น
ระดับบริหารหรือให้ พนักงานมีส่วนร่วมด้วย  ซึ่งดร .บุญเกียรติเสนอว่า คนที่ท าหน้าที่ประเมิน
ความคิดควรเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ทางธุรกิจ และรู้แนวโน้มอนาคต เพื่อจะได้ตัด
กรองความคิดได้อย่างถูกต้อง  ส่วนการจัดเก็บความคิดนั้น ควรเก็บไว้ในระบบหรือเว็บไซต์ 
เพื่อให้พนักงานเข้ามาน าความคิดเหล่านั้นไปใช้ได้ง่าย 
 กลุ่มที่สอง เห็นว่า องค์การไม่ควรมีระบบการประเมินและล าเลียงความคิด เพราะ
ความคิดควรเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและไม่เป็นทางการ ไม่ต้องมีการก าหนดขั้นตอน และ
หากระบบหรือวัฒนธรรมองค์การไม่เอื้อให้พนักงานได้คิด หน่วยงานหรือคณะกรรมกา รท่ีตั้งขึ้น
ก็จะไม่มีบทบาทในการท างาน 

ผลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมี
ระบบการประเมินและล าเลียงความคิด ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.92 โดยองค์การที่มีระบบการประเมินและล าเลียงความคิดสอดค ล้องกับ
คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมมากที่สุดคือ  บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  (4.20) รองลงมา คือ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  (4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณลักษณะที่สอดคล้องสูงสุด คือ 
องค์การมีโครงการรับข้อเสนอแนะของพนักงานต่อองค์การ (Suggestion Program) (4.24) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่ทุกองค์การมีโครงการรับข้อมเสนอแนะของพนักงานในรูปแบบ
ของโครงการต่างๆ  รองลงมาคือ องค์การมีช่องทางการแสดงความคิดที่พนักงานสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เช่น เว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต (4.08)   
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            4.2.4  รูปแบบ (Style) 

ค าถาม คือ ผู้น าในองค์การของท่านเป็นอย่างไรและให้การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
อย่างไรบ้าง 

องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงผู้น าในองค์การไว้ ดังตารางท่ี 4.31 

 

ตารางที่ 4.31  ผลการศึกษาผู้น าขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ ผู้น า 

รพ.บ ารุงราษฎร์  ท้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และด้าน
เทคโนโลยีมักจะแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เราจะไม่หยุดน่ิงในเร่ืองน้ี น า
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาให้อยู่เสมอ 

 ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณเต็มท่ี โดยไม่ต้องตั้งงบประมาณในการให้รางวัลเพราะแต่
ละโครงการน้ันให้ผลประโยชน์กลับมาแก่โรงพยาบาลอย่างคุ้มค่าและมากกว่าเงินรางวัล
ท่ีให้พนักงาน  

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้มอบรางวัลในทุกๆ คร้ัง ซ่ึงถือว่า
เป็นการกระตุ้นผู้บริหารทุกระดับให้เห็นความส าคัญของนวัตกรรมและช่วยสร้างพันธะ
สัญญาร่วมกันในการกระตุ้นและสร้างนวัตกรรม 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ริเร่ิมแนวความคิดการให้ข้อเสนอแนะต้ังแต่แรก แต่ตอน
หลังเราได้มาเพ่ิมค าว่านวัตกรรมเข้าไปด้วย 

เอไอเอส  กลไกท่ีส าคัญที่จะท าให้นวัตกรรมเกิด คือ หัวหน้าโดยตรง (Direct Boss) ท่ีจะเป็นคนท่ี
สนับสนุนนวัตกรรม ให้รางวัลและช่ืนชม อยู่ท่ีหัวหน้าจะกล้าหรือไม่ท่ีเปิดให้น้องๆ ได้
แสดงความคิดเห็น กล้าท้าทาย กล้าเส่ียง กล้าเปิดใจแลกเปล่ียนความคิดในการปรับปรุง
การท างาน และชื่นชมพนักงานเหล่าน้ันอย่างเปิดเผย หัวหน้างานต้องรู้จักยกย่อง

ลูกน้องของตน หัวหน้างานต้องสนับสนุนและท าให้เกิดบรรยากาศการเสนอความคิด 
เพ่ือให้เกิดความคิดดีๆ ท่ี Big Change ส่งไปเข้าโครงการ UREKA ได้  

 ผู้น าของเอไอเอส จะต้องได้รับการประเมินค่านิยม FASTMOVING ทุกคน จากลูกน้อง
แต่ละคน เพ่ือประเมินว่าตัวไหนมากน้อยอย่างไร และเป็นเพราะอะไร 

พฤกษา  ผู้บริหารสนใจและให้ความส าคัญกับนวัตกรรมอย่างมาก นวัตกรรมจึงเป็นลักษณะ Top 
Down แรกๆ ใช้วิธีการซ้ือนวัตกรรม ต่อมาก็เป็นการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างโดย
ให้พนักงานรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานและให้
การสนับสนุนเงินทุนการท างาน  และมีการใช้บริษัทท่ีปรึกษาระดับโลกเข้ามาดูแลเร่ือง
กระบวนการท างานด้วยซ่ึงลงทุนสูง 

 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารและมีกิจกรรมการเย่ียมชมไซต์ท างานท่ีเป็นสถานท่ี
จริงเพ่ือตรวจสอบดูการปฏิบัติงานหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล้วปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน 
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 

 
องค์การ ผู้น า 

  นโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมจะมีจาก CEO โดยตรง  เม่ือ CEO 
เห็นปัญหาหรือต้องการให้เราปรับปรุงอะไรก็จะเป็นคนต้ังโจทย์ให้พนักงานช่วยกันส่ง
ความคิดเข้ามา หรือให้หน่วยงานน้ันไปศึกษาและรายงานด้วย  

 ผู้บริหารของพฤกษาเป็นคนท่ีมุ่งมั่น ปีแรกท่ีเข้ามาท างานต้ังเป้ายอดขาย 3,000 ล้าน ปี
ท่ีสอง 7,000 ล้าน ปีท่ีสาม 12,000 ล้าน และอีก 10 ปีข้างหน้าต้ังเป้า 100,000 ล้านบาท 
และก็ท าได้แล้ว 4 ปีท่ีผ่านมา 20,000 ล้านบาท 

ปูนซิเมนต์ไทย  ผู้น าของเราเปิดรับฟังความคิดเห็นของพ่ๆี น้องๆ มากข้ึน ปกติจะมีความเป็นพ่ีน้องกัน
อยู่แล้วท าให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่ก่อนเวลาเขียนหนังสือเพ่ือรายงานไปยัง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ต้องเรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องใส่ชื่อต าแหน่งเต็มยศ
และลงท้ายขอแสดงความนับถือ เป็นแบบฟอร์มสูงมาก แต่ตอนน้ีทุกคนแม้กระท้ัง
พนักงานท่ีเข้ามาใหม่ก็จะเรียนคุณกานต์กรรมการผู้จัดการใหญ่ว่าพ่ีกานต์ทุกคน คุณ
กานต์จะเรียกตนเองวาพ่ีกานต์และผู้น าระดับกรรมการผู้จัดการใหญทุกคนก็จะเรียน
ตัวเองว่าพ่ี ซ่ึงส่ิงน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองความสัมพันธ์ความใกล้ชิดท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ผู้น าใน
ระดับอ่ืนๆ ก็ต้องปรับไปด้วย อย่างค าว่านายช่างท่ีใช้เรียกวิศวกรแต่ก่อนทุกคนจะเรียก
และให้ความนับถือ ไม่กล้าท่ีจะอะไรเลย ตอนน้ีจะพยายามไม่เรียกว่านายช่างแล้วให้
เรียกว่าพ่ี แล้วเวลาเราพูดถึงผู้บังคับบัญชาแม้จะยังคงใช้ค าว่า “นาย” แต่ความรู้สึกก็ไม่
ได่หมายความว่านายกับบ่าว ท าให้บรรยากาศท างานดีข้ึน 

 ผู้น าอย่างคุณกานต์ เรียกได้ว่ามีคุณลักษณะของ Inno-Leader ท้ัง 3 ประการ เป็นคน
กล้าพูด กล้าท า กล้าเส่ียงและเป็นตัวแบบของพนักงานได้อย่างดี แล้วผู้น าในทุกระดับ
นอกจากจะต้องมีลักษณะตรงตามคนกล้า 5 ประการแล้ว ก็ยังจะต้อง ซ่ึงพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะท่ีคาดหวังตาม Inno-Leader เข้าไปด้วย ได้แก่ (1) เป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง คือมีคุณสมบัติ  ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ี
ชัดเจน  ใช้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกันเก่ียวกับ
วิสัยทัศน์และทิศทาง การเปล่ียนแปลงในอนาคตขององค์การ  กระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงด้วยการเข้าถึงพนักงานโดยตรง เพ่ือให้เกิดการส่ือสารสองทางระหว่างผู้น า
และพนักงาน (2) เป็นผู้สนับสนุนการเปล่ียนแปลง คือมีคุณสมบัติ  สร้างบรรยากาศ
องค์การแห่งนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้คนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือปฏิบัติ กล้ารับ
ความผิดพลาด ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ และบริหารกระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์
ไปทดลองปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ในองค์การ สนับสนุนทุกรูปแบบเพ่ือน าการ
เปล่ียนแปลงสู่ผลส าเร็จและเกิดส่ิงใหม่ๆ ในองค์การ (3) เป็นผู้บริหารการเปล่ียนแปลง
ด้วยการท าเป็นแบบอย่าง  คือมีคุณสมบัติ  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน แสดงให้ทุก
คนเห็นว่าตนเองพร้อมสนับสนุนการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อดทนและควบคุมอารมณ์
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง 
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 

 
องค์การ ผู้น า 

  ผู้น าระดับกลางหัวหน้างานต่างๆ ก็เปิดโอกาศให้พนักงานหรือรุ่นน้องแสดงความคิดเห็น
มากข้ึน กล้าให้พนักงานเส่ียงท ากิจกรรมและด าเนินงานมากขึ้น 

เซ็ลทรัลพัฒนา  เราได้สร้าง Leadership Role Model ขึ้นซ่ึงส่วนหน่ึงก็จะมีเร่ืองของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) และการคิดเชิงนวัตกรรมและ Leadership Role Model น้ีก็
ก าหนดให้เป็นขีดความสามารถ (Competency) ท่ีผู้น าทุกคนจะต้องมี 

 CEO ถือเป็นตัวแบบที่ส าคัญของพนักงาน เน่ืองจากผู้น ามีความมุ่งมั่นให้ความส าคัญกับ
นวัตกรรมอย่างชัดเจน ต้ังต้นในการท าและหาคนมาท างานเร่ืองน้ี และติดตามดูผลงาน
อยู่ตลอดเวลา CEO ตลอดเวลามีเร่ืองมาให้คิดและให้พนักงานช่วยกันท าตลอด รวมท้ังมี
การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ให้ได้เรียนเยอะๆ ส่งไป
เรียนท่ีต่างๆ และหากส่ิงไหนท่ีคิดว่าดีจะส่งคนไปเรียนรู้ทันที มีการอนุมัติงบประมาณใน
การพัฒนาองค์การและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างเต็มท่ี ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการหรือผู้บริหารได้คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เปิด
กว้างทางความคิด ผู้น าคิดตัดสินใจภายใต้ข้อมูลและประสบการณ์ท่ีมีและไม่เคย
ผิดพลาด 

 มีปรัชญาในการบริหารท่ีแน่วแน่และแสดงออกอย่างชัดเจนคือ ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม จะ
พูดว่า “ทุกอย่างสามารถดีข้ึนได้กว่าเดิม และต้องคิดปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา วันน้ีดีแล้ว
พรุ่งน้ีก็ดีขึ้นได้อีก”  ซ่ึงสอดคล้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีการติดตามงานด้าน
นวัตกรรมอย่างใกล้ชิด มีความเป็นกันเอง อ่อนน้อมถ่อมตน เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคนจดจ ารายละเอียดของพนักงานได้ ยอมรับความคิดของพนักงาน มีความรู้และ
ความสามารถท่ีหลากหลาย 

 

 

ค าถาม คือ ผู้น าท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและองค์การนวัตกรรมควรมีคุณลักษณะ

อย่างไร 

ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงผู้น าส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ
องค์การนวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 4.32 
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ตารางที่ 4.32  ผลการศึกษาผู้น าจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ผูน้ า 
คุณปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้น ามีความส าคัญที่ท าให้นวัตกรรมเกิดขั้นในองค์การ  ทั้งคนที่เป็น CEO และ

เจ้าของบริษัท ถ้าผู้น าไม่สนใจต่อให้พนักงานมาความคิดสร้างสรรค์มากเท่าไหร่ 
นวัตกรรมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ผู้น าจึงต้องเห็นความส าคัญและผลักดันให้เกิด
นวัตกรรมอย่างจริงจัง ผู้น าที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมต้องมีคุณลักษณะเปิด
กว้าง (Open mind) ยอมรับความล้มเหลว กล้าเส่ียง ต้องมีวิสัยทัศน์ ส่งเสริมให้
พนักงานกล้าคิดกล้าเส่ียง ให้อภัยลูกน้องที่ผิดพลาด มีความพร้อมรับมือกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น มีความเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงหรืออนาคต และมีความคิดสร้างสรรค์ การที่ผู้น ามี
ความคิดสร้างสรรค์จะท าให้ผู้น ามองออกได้ว่าความคิดน้ันน่าท าหรือไม่ มีความ
เป็นไปได้หรือไม่  ผู้บริหารต้องส่ือสารเรื่องนวัตกรรมให้ชัดเจน สร้างความ
ร่วมมือของคนในองค์การเพื่อสร้างนวัตกรรม  

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช ผู้น าไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้น าระดับสูง แต่หมายถึงหัวหน้าหรือผู้น าในทุกระดับที่
ต้องเล่นด้วย จะต้องสร้างและบริหารการเปล่ียนแปลงและสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม รับฟัง สอนงาน มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม เปิดใจ มี
ความสามารถในการสอนงานและการเป็นพี่เล้ียงให้กับพนักงานและค่อยให้
รางวัลและการยอมรับแก่พนักงาน ผู้น าต้องเปิดใจและเชื่อในศักยภาพของ
พนักงาน  

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี ผู้น าหรือบุคลากรระดับสูงขององค์การต้องเปิดกว้าง ยอมรับในส่ิงใหม่ๆ ยอมให้
พนักงานคิดได้ ไม่ยึดติดแนวคิดการท างานแบบเดิมที่ว่าประสบความส าเร็จ 
กล้าที่จะเปล่ียนแปลง ยินดีที่จะเป็นผู้ริเร่ิมเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 

ดร.บุญเกียรต ิ เอ้ียววงษ์เจริญ ผู้น ามีส าคัญมากๆ ต่อองค์การนวัตกรรม หากเราได้ผู้น าที่ไม่รู้เร่ือง มองอะไร
ผิดเพี้ยน ก็จะให้พลาดเรื่องนวัตกรรมไปมาก หากผู้น ามองทิศทางข้างหน้า
ไม่ได้ก็จะท าให้เกิดความผิดพลาดในการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น ผู้น าต้องเป็นผู้
ที่มีวิสัยทัศน์คือ เป็นคนที่เข้าใจอนาคต มองเห็นและชี้แนวทางในอนาคตได้
อย่างถูกต้องซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ยากมาก ผู้น าต้องกล้าเส่ียงบนพื้นฐานของการ
คิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างชัดเจนแล้ง เพื่อลดความผิดพลาด 

 
 

จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถาม
แสดงให้เห็นผลการศึกษาในด้านผู้น าองค์การ ดังตารางที่ 4.33 
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ตารางที่ 4.33  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาผู้น าขององค์การที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้น า 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล
พัฒนา 

ผู้บริหารในองค์การของท่านมีส่วนร่วมใน
การท างานด้านนวัตกรรม 

3.8 
 

4.2 
 

4.0 
 

4.6 
 

4.4 
 

4.20 สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความสามารถ
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกล
ยุทธ์การท างานด้านนวัตกรรม  

4.2 
 

4.0 
 

4.2 
 

4.6 
 

4.6 
 

4.32 

 

สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านมีรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้
พนักงานท างานด้านนวัตกรรม 

4.2 
 

3.8 4.0 
 

4.4 
 

4.6 
 

4.20 

 

สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านมีการมอบ
อ านาจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน 

3.8 
 

4.0 
 

4.0 
 

4.4 
 

4.4 
 

4.12 สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านมุ่งมั่นสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานมี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

4.4 
 

4.0 
 

3.8 
 

4.4 
 

4.0 
 

4.12 

 

สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความรู้และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม 

4.0 
 

3.6 
 

3.8 
 

4.4 
 

4.0 
 

3.96 สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความสามารถ
ในการบริหารพนักงานที่มีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

3.8 
 

3.6 3.4 4.0 3.8 
 

 3.72 สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความสามารถ
ในการสื่อสารเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
นวัตกรรม 

3.4 
 

3.8 
 

3.6 
 

4.2 
 

3.2 
 

3.64 ปาน
กลาง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความอดทนรอ
คอยความส าเร็จจากการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม 

4.0 
 

4.0 
 

3.6 
 

3.4 
 

4.0 
 

3.80 สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านกล้าเสี่ยงและ
ยอมรับกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลว
ที่จะเกิดขึ้นในการท างาน 

3.4 
 

4.0 
 

4.4 
 

4.0 
 

4.0 
 

3.96 

 

สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านสอนงานและให้
ค าแนะน าในการท างานด้านนวัตกรรมแก่
พนักงาน  

3.4 
 

3.4 
 

4.0 
 

3.8 
 

4.0 
 

3.72 สูง 

ผู้บริหารในองค์การของท่านให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่สร้างสรรค์แก่พนักงาน 

3.8 
 

3.4 
 

3.4 
 

3.6 
 

4.0 
 

3.64 ปาน
กลาง 

รวม 3.85 3.81 3.85 4.15 4.06 3.94 สูง 
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 รูปแบบเกี่ยวข้องกับการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร ระดับสูง จากข้อมูล
พบว่าผู้บริหารสูงสุดของทุกองค์การให้ความส าคัญ  สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิด นวัตกรรม ใน
องค์การ  ผู้น าองค์การให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและเทคโนโลยี  ส่วนคุณลักษณะของ
ผู้น าองค์การสามารถสรุปคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้ดังนี้ การมีวิสัยทัศน์ รับฟังความคิ ดเห็น 
กล้าเสี่ยง มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่ลูกน้อง กระตุ้นให้พนักงานคิดและสร้างนวัตกรรม เป็นตัว
แบบด้านนวัตกรรม ซึ่ง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย โดดเด่นในเรื่องการก าหนดคุณลักษณะของผู้น า
นวัตกรรม Inno-Leader เอาไว้อย่างชัดเจน 

 ส่วนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการมีความเห็นตรง กันว่า ผู้มีส่วนส าคัญในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การ คือ ผู้น าระดับสูงและผู้น าในทุกระดับขององค์การ  ผู้น าจึงควร
มีคุณลักษณะ คือ เปิดกว้าง มีวิสัยทัศน์ ยอมรับความล้มเหลว มีความสามารถในการสอนงาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าเสี่ยง 

ผลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมี ผู้น า
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.94 โดย
องค์การท่ีมี ผู้น าที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมมากที่สุดคือ  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (4.15) รองลงมา คือ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  (4.06) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า คุณลักษณะที่สอดคล้องสูงสุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์การท างานด้านนวัตกรรม  (4.34) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่ วมที่เปิดโอกาสให้พนักงานท างานด้านนวัตกรรม  และผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การท างานด้านนวัตกรรม  (4.20)  ส่วนคุณสมบัติที่ผู้น าโดยรวมของทุกองค์การท่ียังมีความ
สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ผู้บริหารมี
ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับนวัตกรรม  และผู้บริหารให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่สร้างสรรค์แก่พนักงาน (3.64) 

 
4.2.4  บุคลากร (Staff) 
ค าถาม คือ พนักงานในองค์การของท่าน มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

อย่างไร 
องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงคุณสมบัติของพนักงานขององค์การไว้ ดัง

ตารางที่ 4.34 
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ตารางที่ 4.34  ผลการศึกษาคุณสมบัติของพนักงานขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ พนักงาน 

รพ.บ ารุงราษฎร์ พนักงานให้ความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็นและเสนอแนะเร่ืองต่างๆ ในการท างาน
อย่างเต็มท่ี พนักงานมีลักษณะเด่น คือ ความจงรักภักดีต่อองค์การ   

เอไอเอส พนักงานต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การ โดยน า
ค่านิยมและขีดความสามารถมาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  เพ่ือให้ได้คนท่ี
เหมาะสมกับองค์การมากท่ีสุด 

พฤกษา  ภาพรวมพนักงานขององค์การยังไม่ค่อยมีความเป็นนวัตกรหรือมีความคิดสร้างสรรค์
เท่าท่ีควรถ้ามองท้ังองค์การพนักงานท่ีคิดสร้างสรรค์คิดเป็นประมาณ 20% ของพนักงาน
ท้ังหมด และส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฝ่าย RDD  

 พนักงานรับรู้ว่าตนเองมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแต่เวลาท่ี
ให้ส าหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ยังไม่พอ 

ปูนซิเมนต์ไทย  จากเดิมพนักงานของเรามีวินัยสูง มีผลิตภาพการท างานสูง เชื่อฟังผู้ใหญ่มาก ไม่ค่อย
กล้าเถียงหรือกล้าแย้ง เราจึงต้องการพนักงานรุ่นใหม่กล้าพูด กล้าแสดงออก  เรามองว่า
เรามีพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง ท างานเก่ง มีคุณสมบัติในการท างานเป็นทีม ร่วมมือกันและ
ยอมรับความแตกต่าง ท างานร่วมกับคนท่ีแตกต่างกันได้ มีพ้ืนฐานของการคิดต่อยอด 
คิดปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา (Continuous Improvement) แต่พนักงานอาวุโสก็มีบางคนท่ี
อาจจะมีปัญหาในการเปล่ียนแปลง ภาพรวมพนักงานยอมรับการเปล่ียนแปลงได้  
พนักงานขององค์การมีความหลากหลายของภูมิหลังทั้งด้านการศึกษา อายุ มีคนรุ่น
ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นมาเยอะ 

 เราจึงได้มีการก าหนดคุณสมบัติของพนักงานท่ีเราต้องการข้ึน คือ Inno-People หรือ คน
กล้า 5 ประการ ได้แก่ (1) กล้าเปิดใจ คือมีคุณสมบัติ ยินดีรับฟังและท าความเข้าใจกับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกับความคิดของตนเอง เปล่ียนแปลงความคิดเห็นของตนไปตาม
ความคิดท่ีดีกว่าได้โดยไม่กลัวเสียหน้า ไม่ทับถมความล้มเหลว แต่เรียนรู้และยกย่อง ถ้า
สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต  (2) กล้าคิดนอกกรอบ คือมีคุณสมบัติ คิด
ส่ิงที่แตกต่างออกไปจากเดิม ซ่ึงสามารถน ามาปฏิบัติได้ แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาส่ิงที่มี
อยู่เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ น าแนวความคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ๆ 
ได้ (3) กล้าพูดกล้าท า คือมีคุณสมบัติ แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความ
มั่นใจและมีจุดยืน โดยไม่ละเมิดสิทธิในการคิดของผู้อ่ืน กล้าวิพากษ์แนวคิด (ไม่ใช่
วิจารณ์คน) และกล้าตัดสินใจ เสนอแนวทางหรือวิธีการท างานใหม่ๆ ท้ังในงานท่ี
รับผิดชอบและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (4) กล้าเส่ียงกล้าริเร่ิม คือมีคุณสมบัติ แสวงหา
โอกาสในการท าส่ิงใหม่ๆ ท่ีท้าทายอยู่เสมอ วิเคราะห์โอกาส หรือประเมินผลได้ผลเสีย
จากความเส่ียง และกล้าลงมือท า หลังจากท่ีประเมินความเส่ียงแล้ว ลดความกลัวที่จะ
ล้มเหลว หรือเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพ่ือป้องกันและแสวงหาโอกาสต่อไป (5) กล้าเรียน
ใฝ่รู้ คือมีคุณสมบัติ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองหรือทีมงานอยู่เสมอๆ น า 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

องค์การ พนักงาน 
 ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ หรือสร้างส่ิงใหม่ๆ ในการท างานแบ่งปันความรู้ ความคิด 

เพื่อการพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาเพื่อการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ๆ 
เซ็ลทรัลพัฒนา พฤติกรรมที่คาดหวังด้านนวัตกรรของพนักงาน คือ การที่รู้จักการคิดปรับปรุงการท างานของ

ตนเอง ไม่ต้องผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ก็ได้  แต่ให้คิดอะไรที่ดีกว่าเดิมบนพื้นฐานเดิม คิด
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนและมีผลิตภาพมากขึ้น 

 
 
ค าถาม คือ บุคลากรในองค์การนวัตกรรมควรมีคุณลักษณอย่างไร 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ทั้ง 4 ท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของพนักงาน ไว้ ดังตารางที่ 

4.35 
 

ตารางที่ 4.35  ผลการศึกษาคุณสมบัติของพนักงานจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เป็นกลุ่ม 
          ตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ พนักงาน 
คุณปรีดา ยังสุขสถาพร พนักงานต้องมีความเป็นผู้ประกอบ กล้าที่จะเสนอความคิดต่อหัวหน้างานและมี

ความคิดสร้างสรรค์  
ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช คนทุกประเภทในองค์การสามารถสนับสนุนการสร้างองค์การนวัตกรรม ไม่ใช่

เฉพาะคนที่กล้าคิด กล้าท าเท่านั้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพและวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีความชัดเจนมากกว่า การสรรหาก็จะได้คนมาระดับหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับ
ระบบภายในที่เอ้ือด้วย ปัจจัย พื้นฐานของบุคคลส าคัญไม่เท่ากับระบบภายใน
และสภาพแวดล้อมขององค์การกระตุ้นให้คนได้แสดงศักยภาพ 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี พนักงานจะต้องกล้าคิด กล้าท า กล้ายอมรับ กล้ามีส่วนร่วม มีการท างานเป็น
ทีมงาน ยอมรับทั้งค าติชมและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการท างาน 
เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้น และส่ิงที่ส าคัญคือ คนในองค์การจะต้องมี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับการเป็นองค์การนวัตกรรม 

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ บุคลากรในองค์การ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ปฏิบัติการ (Operation) มี
หน้าที่ท างานให้เสร็จไม่ต้องคิดมา (2) นักเทคนิค (Technical) เป็นคนที่มี
ความรู้ทางเทคนิค การพัฒนานวัตกรรมก็ต้องมีคนที่มีความรู้ด้านเทคนิค
รวมอยู่ด้วย (3) นักกลยุทธ์ (Strategist) เป็นคนที่ที่วิเคราะห์และวางแผนทาง
ธุรกิจว่าส่ิงใดสามารถสร้างก าไรได้บ้าง (4) ตัวแทนการเปล่ียนแปลง (Change 
agent) กลุ่มที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้กลุ่มคนทั้งหมดท างานด้วยกันได้) 
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ตารางที่ 3.5  (ต่อ)  
 

 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ พนักงาน 
 ดังนั้นในกลุ่มคนทั้ง 4 กลุ่มนี้ ไม่ควรจะใช้กฎเกณฑแ์ละกระบวนการท างาน

เดียวกันในการสร้างนวัตกรรม ต้องพิจารณาตามลักษณะงานและบุคคล 
คนที่เป็นนวัตกร มีคุณลักษณะ คิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ มีวิสัยทัศน์ มีความ
กล้าเส่ียงที่เหมาะสม 

 
 

จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถามแสดงให้
เห็นผลการศึกษาในด้านการส่งเสริมทรัพยากร ดังตารางที่ 4.36 
 
ตารางที่ 4.36 ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาคุณสมบัติของพนักงานขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

บุคลากร 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล
พัฒนา 

พนักงานในองค์การของท่านมีทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

3.6 
 

4.0 
 

3.8 
 

3.8 
 

4.0 
 

3.84 สูง 

พนักงานในองค์การของท่านมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการท างาน 

4.4 
 

4.2 
 

4.0 
 

3.8 
 

4.6 
 

4.20 สูง 

พนักงานในองค์การของท่านมีความสนใจใฝ่
รู้ (Curious) 

4.4 
 

4.0 
 

3.4 
 

4.0 
 

3.6 
 

3.88 สูง 

พนักงานในองค์การของท่านมีความสามารถ
ในการคิดเชิงสะท้อนกลับ (Reflect 
Thinking) 

3.2 
 

3.8 
 

3.0 
 

3.2 
 

3.4 
 

3.32 ปาน
กลาง 

พนักงานในองค์การของท่านมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์

3.8 
 

4.0 
 

3.0 
 

4.0 
 

3.4 
 

3.64 ปาน
กลาง 

พนักงานในองค์การของท่านกล้าคิดกล้า
เสี่ยง 

3.6 3.4 3.2 3.2 3.6 3.40 ปาน
กลาง 

พนักงานในองค์การของท่านเป็นคนเปิด
กว้างยอมรับความแตกต่างทางความคิด 

3.6 
 

3.8 
 

3.0 
 

3.2 
 

4.2 
 

3.56 ปาน
กลาง 

พนักงานในองค์การของท่านมีความ 
สามารถในการสร้างแรงจูงใจด้วยตนเอง 

3.6 
 

3.6 
 

3.0 
 

3.6 
 

4.0 
 

3.56 ปาน
กลาง 

พนักงานในองค์การของท่านมีทักษะในการ
ท างานเป็นทีม 

3.8 
 

4.0 
 

3.0 
 

3.8 
 

4.2 
 

3.76 สูง 
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ตารางที่ 4.36  (ต่อ) 
 

       

บุคลากร 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล
พัฒนา 

พนักงานในองค์การของท่านมีภาวะความ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

3.0 
 

3.8 
 

2.8 
 

3.4 
 

4.0 
 

3.40 ปาน
กลาง 

รวม 3.70 3.86 3.22 3.60 3.90 3.65 
ปาน
กลาง 

 
 

 พนักงานคือผู้ท าหน้าที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การ ซึ่งปูนซิเมนต์
ไทยจะโดดเด่นในเร่ืองการก าหนดคุณสมบัติของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม โดยสร้างขึ้น
เป็น Inno-People และได้ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในการสรรหาพนักงานที่จะเข้ามาท างานร่วมกับ
องค์การ ส่วนองค์การอื่นๆ นั้นก็ใช้ขีดความสามารถในการสรรหาพนักงานเช่นกัน เพื่อให้ได้
พนักงานที่สอดคล้องกับวัฒธรรมขององค์การ ซึ่งที่ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา เน้นให้พนักงานเป็น
คนที่คิดปรับปรุงการท างา นอยู่เสมอ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนท่ี บริษัท
พฤกษา กล่าวว่าพนักงานขององค์การน้ันมีความคิดสร้างสรรค์น้อย เพราะขาดเวลาที่จะใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่า คุณสมบัติของพนักงานใน
องค์การนวัตกรรม ได้แก่ มีความรู้ มีประสบการณ์ในการท างาน กล้าคิด กล้าท า กล้าเสี่ยง กล้า
ยอมรับ มีทักษะการท างานเป็นทีม ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการท างาน  มีความเป็น
ผู้ประกอบการ  โดยรวมแล้ว พนักงานต้องมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ แต่
เรื่องนี้ ดร .ภูมิพร มีความคิดเห็นขัดแย้งว่า คนทุกประเภทสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
การสรรหาสามารถได้คนท่ีเหมาะสมระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ สภาพแวดล้อมในองค์การท่ีจะ
กระตุ้นให้คนได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรม 

ผลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมี
พนักงานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.65 โดยองค์การที่มี พนักงานที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การ
นวัตกรรมมากที่สุดคือ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  (3.90) รองลงมา คือ บริษัท เอไอเอส  (3.89) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณลักษณะที่สอดคล้องสูงสุด คือ พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์ในการท างาน  (4.20) รองลงมา  คือ พนักงานมีความสนใจใฝ่รู้ (Curious) 
(3.88)  ส่วนคุณสมบัติที่ พนักงานของทุกองค์การมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การ
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นวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง คือ พนักงานมีความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับ (Reflect 

Thinking) (3.32) พนักงานกล้าคิดกล้าเส่ียงและพนักงานมีภาวะความเป็นผู้ประกอบการ  
(Entrepreneurship) (3.4) พนักงานเป็นคนเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างทางความคิดและ

พนักงานมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจด้วยตนเอง (3.56) ซ่ึงเป็นทักษะท่ีพนักงานในทุก
องค์การยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน 

 

4.2.6  ทักษะขององค์การ (Skill) 

ค าถาม คือ องค์การของท่านมีการสร้างเครือข่ายท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอย่างไร  
องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึง การสร้างเครือข่ายท่ีส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมขององค์การไว้ ดังตารางท่ี 4.37 

 

ตารางที่ 4.37  ผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 
องค์การ การสร้างเครือข่าย 

รพ.บ ารุงราษฎร์  ปัจจุบันเราร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในการพัฒนาระบบการบริหารโรงพยาบาลโดยใช้รพ.
บ ารุงราษฎร์เป็นฐาน 

 เรายังไม่ได้ก้าวไปไกลขนาดน้ัน ถ้าเป็นโรงพยาบาลด้วยกันส่วนใหญ่เราจะมีแต่คู่แข่ง 
ส่วนโรงพยาบาลต่างประเทศเราจะดูเขาเป็นแบบอย่างมากกว่า แต่เราก็มีเครือข่ายเป็น
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่จะเข้าไปขอข้อมูลความรู้ แต่เขาก็ยังไม่มีบทบาทในการ
ให้ความรู้ให้เรามากนัก ส่วนใหญ่มีกิจกรรมอะไรก็จะเชิญเราไปร่วม เราก็มีให้บริการ
บริษัทท่ีปรึกษาด้วย และในส่วนของโรงพยาบาลด้วยกันเราก็ไปดูงานโรงพยาบาลของรัฐ 
แต่ส่วนใหญ่คนจะมีดูงานท่ีเรามากกว่า และได้รับเชิญจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นท่ี
ปรึกษาเร่ืองค่าตอบแทนของบุคลากรทางการแพทย์ 

เอไอเอส  เครือข่ายและพันธมิตรมีความส าคัญ ต้องยอมรับว่าเร่ืองระบบและอิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ี
เราสร้างขึ้นเองไม่ได้ ปัจจุบันสินค้าและบริการมากกว่า 50-60 เปอร์เซ็นต์ของเอไอเอ
สมาจากการเสนอของพันธมิตร เน่ืองจากพันธมิตรจะเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญและศึกษา
เทคโนโลยีหรือการตลาดท่ัวโลกอยู่ตลอดเวลา  และหากเราเรียกพันธมิตรเข้ามาคุยก็จะ
ได้ความคิดใหม่ๆ เยอะท่ีเราเองอาจคิดไม่ได้และเขาก็จะเสนอให้ เช่น I-Banking  
Mobile-Banking ธนาคารเป็นผู้เสนอเข้ามาเอง  

 บริษัทท่ีเป็น Vender ต่างประเทศ ช่วยให้เราคิดบริการให้ลูกค้าได้ต่างๆ มากมาย เขา
เสนอแนะและช้ีแนวทางในอนาคต พอเราซ้ือระบบเข้ามาก็ช่วยในเร่ือง CRM ลูกค้าด้วย 
เก็บรายละเอียดประวัติการโทรของลูกค้า เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบโปรโมชั่นใหม่ๆ ท่ี
ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
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ตารางที่ 4.37  (ต่อ) 
 

องค์การ การสร้างเครือข่าย 

  พันธมิตรน้ีรวมไปถึงคู่ค้าด้วย ส่วนคู่แข่งก็มีมาคุยกันเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ท่ีต้องท างานร่วมกัน เช่น ค่าการโทรข้ามเครือข่าย ท่ีต้องมีการเก็บเงิน คือ พอเราไปจับ
เครือข่ายอ่ืนท่ีไม่ใช่ของเราก็ต้องตกลงกันว่าบริษัทเราจะต้องจ่ายเงินให้บริษัทท่ีมี
เครือข่ายตรงน้ัน 

 ลูกค้าก็ช่วยเร่ืองนวัตกรรมด้วย แนะน าการใช้ BlackBerry จนท าให้เราเป็นผู้น าของ 
BlackBerry 

พฤกษา  พันธมิตรและคู่ค้าส าคัญเพราะบางอย่างเราท าเองไม่ได้ ถ้าท าเองอาจจะช้า มีการหาคู่ค้า
เข้ามาแล้วเราก็ร่วมพัฒนากับเขาเพ่ือท่ีว่าจะได้ใช้สินค้าของเขาด้วย เราบอกไปว่าเรา
ต้องการอย่างไรช่วยกันพัฒนาของเราต้องใช้เยอะพวกคู่ค้าต่างๆ ก็จะร่วมมือกับเรา 

 ปัจจุบันเร่ิมติดต่อกับสวทช. เพ่ือร่วมกันสร้างนวัตกรรมส่วนหน่ึงเพ่ือน าไปใช้ในการ
ลดหย่อนภาษี 

ปูนซิเมนต์ไทย มีการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมีการส่งนักศึกษาต่างประเทศเข้า
มาศึกษาดูงาน นักศึกษาเหล่าน้ีเราก็จะมอบโครงการให้ท าท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรม เช่น การ
ส ารวจหรือวิจัยเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีฝ่ายวิจัยและพัฒนาก็มีการร่วมกันท าวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกด้วย เช่น สวทช. คณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีหลายที่ ส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปแบบที่เรามีโจทย์แล้วให้อาจารย์เข้ามาท าวิจัยให้ 

เซ็ลทรัลพัฒนา  เราเติบโตมาด้วยกันกับคู่ค้า เราอยู่ได้เขาก็ต้องอยู่ได้ เราเปิดหลักสูตร Mini MBA Retail 
Management ให้กับเจ้าของร้านมาเรียนกับเราซ่ึงเราร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน 3 เดือน มีประกาศนีบัตรและการศึกษาดูงาน 

 เรามีการแจ้งและประชุมเพ่ือบอกแนวโน้มของโลกให้กับร้านค้าตลอดเวลา หรือบางคร้ังก็
ให้ร้านค้าเดินทางไปพร้อมกับ CEO เพ่ือดูงานท่ีต่างประเทศด้วย 

 ได้ร่วมมือกับท่ีปรึกษาที่เป็นผู้เช่ียวชาญจากภายนอกองค์การเพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารและบุคลากรขององค์การให้เอ้ือต่อการเกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์การ รวมท้ังการ
ร่วมมือกับคู่ค้าเพ่ือพัฒนาให้เกิดรูปแบบการน าเสนอทางธุรกิจใหม่ๆ 

 

 

ค าถาม คือ องค์การนวัตกรรมควรมีสร้างเครือข่ายด้านนวัตกรรมอย่างไร 

ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของพนักงานไว้ ดังตารางท่ี 

4.38 
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ตารางที่ 4.38  ผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เป็น 
         กลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การสร้างเครือข่าย 
คุณปรีดา ยังสุขสถาพร เครือข่ายมีความจ าเป็นส าหรับองค์การทุกองค์การที่ต้องมี ไม่มีองค์การไหนอยู่

ได้ด้วยตนเอง โดยธรรมชาติองค์การที่ใหญ่ต้องพึ่งพาเครือข่าย โดยเฉพาะ
องค์การเล็กยิ่งต้องการเครือข่าย เช่น ซัพพลายเออร์ คู่ค้า ลูกค้า เหล่าน้ีช่วย
การการพัฒนาสินค้าและบริการขององค์การได้ คือ ร่วมกันเสนอแนวทางใหม่ๆ 
แบ่งปันความรู้และแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม ไม่จ าเป็นต้องการอย่างเป็น
ทางการแต่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่เป็นทางการ 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ (1) เครือข่ายแบบงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่องค์การ
ต่างๆ จัดขึน้ เช่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา แบบนี้ผู้บริหารก็
จะมานั่งฟังแล้วก็แลกเปล่ียนในเชิงธุรกิจมากกว่า เพื่อน าส่ิงที่ได้ไปปฏิบัติ หาก
เห็นว่าเป็นส่ิงที่ดี เห็นองค์การน้ันท าแล้วดีขายได ้คือจะมองที่นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ (Business Innovation) เอาอันนี้มาผสมอันนี้แล้วขายได้ ดังนั้นท าให้
มุมมองของการเป็นองค์การนวัตกรรมก็จะไม่เกิดขึ้น (2) ควรจะเป็นเครือข่ายที่
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมาร่วมกันพูดคุยกัน
อย่างไม่เป็นทางการ คนทีส่นใจก็จะพูดคุยกัน อาจไม่ใช่ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าขององค์การมาเอง พนักงานที่ส่งมาก็จะได้แนวคิดไปปรับปรุงการท างานได้ 
หรืออาจตั้งเป็นสมาคมก็ได ้จะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันมากกว่า เป็น
การแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี ช่วยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ  

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี เครือข่ายมีความส าคัญและช่วยในการสร้างนวัตกรรมได้มาก ปัจจุบันการ
แข่งขันรุนแรง แนวคิดในอดีตนวัตกรรมสร้างขึ้นเฉพาะในองค์การ ซึ่งไม่ทันการ
เปล่ียนแปลง ท าให้เกิดเครือข่ายนวัตกรรมเกิดขึ้น องค์การอาจมีการร่วมมือกัน
สร้างนวัตกรรมโดยน าความรู้และความเชี่ยวชาญของตนมาแลกเปล่ียนและ
ร่วมมือกัน แต่เท่าที่เห็นองค์การในประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นเป็นพันธมิตรร่วมกัน
ในการสร้างหรือผลิตนวัตกรรม ถ้าในส่วนของการเชื่อมโยงระหว่างองค์การ
เอกชนกับสถาบันวิจัยของรัฐบาลเห็นได้ชัด อย่าง สวทช. จะมีศูนย์กลางที่มี
เคร่ืองมือต่างๆ ให้องค์การธุรกิจมาใช้ ขอค าปรึกษาและแลกเปล่ียนกับ
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย   

ดร.บุญเกียรต ิ เอ้ียววงษ์เจริญ พันธมิตรและเครือข่ายมีความส าคัญ เพราะเราจะเดินหน้าไปองค์การเดียว
ไม่ได้ ต้องดูว่าองคก์รรอบข้างเป็นอย่างไร มโีครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
ที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของเราหรือไม ่เช่น การพัฒนาชิฟของอินเทล 
ต้องอาศัยการพัฒนาอุปกรณ์ขององค์การต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท างาน การ
ผลิตหลอดไฟต้องต้องมีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาให้เกิดไฟฟ้า เครือข่ายแบบการ
จับมือร่วมกันสร้างนวัตกรรมนั้นยาก เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการผลประโยชน์  
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ตารางที่ 4.38  (ต่อ) 
 

 

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ การสร้างเครือข่าย 
 ดังนั้นเมื่อจะร่วมมือกันก็ต้องมีการตกลงความต้องการร่วมกันก่อน เครือข่าย

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ (1) แบบทางการ ที่จะเกิดขึ้นต้องมีการสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (2) แบบไม่ทางการ คือบริบทองค์การ
ภายนอกที่รองรับการสร้างนวัตกรรม 

 
 

จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถามแสดงให้
เห็นผลการศึกษาในด้านการสร้างเครือข่าย ดังตารางที่ 4.39 
 
ตารางที่ 4.39  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายขององค์การที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

เครือข่าย 

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
เครือ 
ซิเมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล
พัฒนา 

องค์การของท่านให้ความส าคัญกับการสร้าง
พันธมิตร (Alliance) และเครือข่าย 
(Network) ในการสร้างนวัตกรรม 

3.0 
 

3.0 
 

4.0 
 

4.4 
 

4.0 
 

3.68 

 

สูง 

องค์การของท่านได้รับการสนับสนุนความรู้ 
เงินทุน หรือเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และทรัพยากรต่างๆ จากพันธมิตร 
(Alliance) ด้านนวัตกรรม 

2.6 
 

3.0 
 

3.4 
 

3.6 
 

3.8 
 

3.28 

 

ปาน

กลาง 

องค์การของท่านมีเครือข่ายภายนอก
องค์การเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ 
และเทคนิควิธีการสร้างนวัตกรรม เช่น 
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ร่วมงาน ที่ปรึกษา 
นักวิทยาศาสตร์ และสถาบันการศึกษา 

2.8 
 

3.2 
 

4.0 
 

4.2 
 

4.0 
 

3.64 

 

ปาน

กลาง 

องค์การของท่านเปิดโอกาสให้บุคคลหรือ
องค์การภายนอกองค์การมีส่วนร่วมในใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมกับองค์การ เช่น 
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ร่วมงาน ที่ปรึกษา 
นักวิทยาศาสตร์ และสถาบันการศึกษา 

3.0 
 

3.2 
 

3.8 
 

3.4 
 

3.8 
 

3.44 

 

ปาน

กลาง 

รวม 2.85 3.10 3.80 3.90 3.90 3.51 
ปาน
กลาง 
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 ทักษะขององค์การนวัตกรรมในที่น้ี คือ การสร้างเครือข่าย (Network) องค์การท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเครือข่ายหรือพันธมิตร เช่น สถาบันการศึกษา ที่ปรึกษาภายนอก 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คู่ค้า เป็น
ต้น โดยรูปแบบของการเป็นเครือข่ายที่สนับสนุนนวัตกรรมนั้น จะอยู่ในรูปแบบของการ
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และเทคนิควิธีการสร้างนวัตกรรม รวมท้ังร่วมมือกันคิดสินค้าและ
บริการใหม่ๆ ร่วมกัน เพราะองค์การส่วนใหญ่เห็นว่าสินค้าและบริการบางอย่างเราไม่สามารถ
สร้างขึ้นเองได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าและบริกา ร
ที่ดีที่สุด  นอกจากนี้รพ.บ ารุงราษฎร์ยังท าหน้าที่เป็นพันธมิตรที่ดีให้กับองค์การอื่น  โดยการเป็น
แหล่งศึกษาดูงาน ให้บรรยายให้ความรู้เร่ืองต่างๆ อีกด้วย 

 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่าเครือข่ายเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
และส าคัญ ต่อองค์การนวัตกรรม เนื่องจากองค์การไม่ได้อยู่เพียงล าพังต้องมีการพึ่งพาอาศัย
องค์การอื่นๆ ด้วย  การสร้างเครือข่ายของแต่ละองค์การน้ัน เป็นการร่วมมือกับองค์การเอกชน 
องค์การรัฐบาล ซัพพลายเออร์ คู่ค้า ลูกค้า  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  เทคโนโลยี และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม  ความร่วมมือขององค์การน้ันอาจเป็นการน าความรู้และความ
เชี่ยวชาญของตนเองมาแลกเปลี่ยนและร่วมมือกัน ซึ่งคุณปรีดาและดร .ภูมิพร มีความเห็น
ตรงกันว่า รูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ควรเป็นรูปแบบไม่ทางการ อาจเป็นการรวมกลุ่ม
กันรับประทานอาหารหรือกาแฟ แล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนค วามคิดกัน ส่งตัวแทนท่ีเป็นพนักงาน
มาร่วมพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่จะน าไปปรับใช้ได้จริง แทนท่ีจะน าแต่ผู้บริหารมา
นั่งคุยกัน เพราะจะมุ่งเน้นแต่การขายสินค้าให้ได้มากกว่าการคิดสร้างสรรค์จริงๆ 

 ผลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตั วอย่างมีการ
สร้างเครือข่าย สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
3.51 โดยองค์การที่ มีการสร้างเครือข่าย สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมมาก
ที่สุดคือ บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  (3.90) รองลงมา คือ บริษัท พฤกษา 
(3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คุณลักษณะที่สอดคล้องสูงสุด คือ องค์การให้ความส าคัญ
กับการสร้างพันธมิตร (Alliance) และเครือข่าย (Network) ในการสร้างนวัตกรรม  (3.68)  ส่วน
ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลางและเป็นข้อที่มีคะแนนต่ าที่สุด คือ องค์การ
ได้รับการสนับสนุนความรู้ เงินทุน หรือเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และทรัพยากรต่างๆ จาก
พันธมิตร (Alliance) ด้านนวัตกรรม  (3.28) แสดงให้เห็นว่า องค์การส่วนใหญ่มีเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมแต่ว่าเครือข่ายหรือพันธมิตรน้ันไม่ได้ให้ เงินทุน หรือเครื่องมือเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และทรัพยากรต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่า  
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4.2.7  ค่านิยมร่วม (Share Value) 

ค าถาม คือ องค์การของท่านมีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมนวัตกรรมอย่างไร 
องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การไว้ ดัง

ตารางท่ี 4.40 

 

ตารางที่ 4.40  ผลการศึกษาค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

องค์การ วัฒนธรรมองค์การ 

รพ.บ ารุงราษฎร์  มีวัฒนธรรมองค์การท่ีเอ้ืออาทรต่อกัน มีความเป็นครอบครัว มีพนักงานท่ีอยู่ในช่วงอายุ
ท่ีหลากหลายท้ังคนท่ีอยู่มาต้ังแต่โรงพยาบาลเปิดและคนรุ่นใหม่ ให้ความส าคัญกับ
พนักงานจะไม่มีนโยบายเลิกจ้าง  

 ส่วนวัฒนธรรมนวัตกรรมยังไม่ได้มีการวิจัยจึงยังบอกไม่ได้แน่นอนว่าวัฒนธรรม
นวัตกรรมได้กระจายไปทั้งองค์การหรือไม่ แต่เท่าท่ีดูจากการมีส่วนร่วมก็พอใช้ได้ 
พนักงานส่งเร่ืองเข้ามาเยอะแต่คณะกรรมไม่มีเวลาพิจารณา เพราะมีงานประจ า  

 วัฒนธรรมเด่น คือ การเปิดโอกาสของผู้บริหารให้พนักงานเข้ามีส่วนร่วมในทุกเร่ือง การ
ต้ังคณะกรรมการท างานต่างๆ ก็ให้มีคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาท างานและเปิดโอกาสให้
พนักงานคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี  วัฒนธรรมของความเป็นพ่ีเป็นน้องให้ความเคารพซ่ึง
กันและกัน 

 นอกจากน้ีองค์การยังมีหลักปฏิบัติร่วมกัน ท่ีเป็นเสมือนค่านิยมร่วมขององค์การท่ี
ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม ได้แก่ เราปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง เรามุ่งมั่น
ท่ีจะพัฒนานวัตกรรมทางการบริการ และการแพทย์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ และเราท างานร่วมกันเป็นทีมและแลกเปล่ียนส่ิงที่เรียนรู้แก่กันและกัน 

เอไอเอส  วัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นส่ิงแรกท่ีต้ังต้นในเร่ืองการท านวัตกรรมขององค์การ โดยได้
ก าหนดวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมโดยใช้ชื่อว่า TRIPLE I ซ่ึงประกอบไปด้วย (1) 
Individual Talent การมีแววในตัวเอง  (2) Idea Generation การมีไอเดียบรรเจิด (3) 
Infinite Change ความพร้อมที่จะเปล่ียนแปลง  และใน 3 ตัวหลักน้ีจะประกอบไปด้วยตัว
ย่อยๆ อีก 10 ตัวท่ี เรียกว่า FASTMOVING ซ่ึงเป็นค่านิยมพ้ืนฐาน 10 ประการท่ี
พนักงานจะต้องมีประกอบด้วย 1) Forward looking  มุ่งไปข้างหน้า โดยการแสวงหา
โอกาสพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงเพราะการเปล่ียนแปลงเป็นปัจจัยส าเร็จในธุรกิจ  (2) 
Accountability มุ่งปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพ โดยรักษาวินัยตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ (3) Service-Mind ทุกคนมีจิตส านึกบริการ เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ทางบวก
ให้แก่ลูกค้า (4)Teamwork ผนึกก าลัง ในการประสานร่วมมือกันในทุกระดับท่ัวทั้ง
องค์การ เพ่ือใช้ดุลยพินิจ ในการแก้ไขอย่างเป็นระบบและหาแนวทางป้องกันไม่ให้
ปัญหาเกิดข้ึนอีกในอนาคต และขอความช่วยเหลือ เม่ือไม่สามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเอง  (5) Meritocracy มุ่งส่งเสริมและดูแลผู้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม 
พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ีโดยพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นผู้ 
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ตารางที่ 4.40  (ต่อ) 

 
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ 

  มีภูมิความรู้และยินดีแบ่งปันความรู้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับตนเองและองค์การ (6) 
Openness เปิดใจรับฟังและแลกเปล่ียนข้อมูล (7) Vision Focus มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ร่วมกัน  (8) Initiatives and Improvements มุ่งสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ๆ พร้อมพัฒนาส่ิงที่มีอยู่ให้ดีย่ิงขึ้น อย่างต่อเน่ือง ทั้งในระดับบุคคลและองค์การ (9) 
Non - Bureaucracy  มุ่งปฏิบัติงานด้วยความฉับไว โดยมอบอ านาจและการตัดสินใจท่ี
เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ (10) Guard Against Irrationality กล้าโต้แย้ง
อย่างสร้างสรรค์ เคารพในความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพ่ือแสวงหาแนวทางที่ดีกว่าเสมอ 
ซ่ึง 10 ตัวน้ีเป็นภาพรวมของกลุ่มชิน คอร์เปอรเรช่ันท้ังหมด ซ่ึงองค์การหรือบริษัทต่างๆ 
ในกลุ่มชินจะไปด าเนินการหรือว่าเน้นตัวไหนก็แล้วแต่องค์การน้ันๆ พอต้ังต้นท่ี
วัฒนธรรมองค์การรวมกับลักษณะของเอไอเอสแล้วจึงด าเนินไปด้วยกันได้ จึงท าให้มี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการและสินค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองลูกค้า วัฒนธรรม
เหล่าน้ีจึงส่งผลไปยังการด าเนินการขององค์การ คือ การสรรหาคนท่ีตรงกับวัฒนธรรม
องค์การ 

 การต้ังโครงการ UREKA ขึ้น เพ่ือต้องการสนับสนุนและกระตุ้นวัฒนธรรมนวัตกรรม 
พนักงานทุกคนเร่ิมตั้งแต่พนักงานใหม่จะได้รับการปลูกฝังให้ร่วมกันเสนอความคิดใน
โครงการน้ี เว็บน้ีจะมีความครึกคร้ืนตลอดเวลาเพราะมีการต้ังโจทย์ให้แสดงความคิดเห็น
ทุกเดือน และฝ่ายใดท่ีต้องการความคิดหรือแนวทางการท างานใหม่ก็สามารถต้ังโจทย์
ขึ้นมาได้ และก็จะได้ความคิดใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการท างาน 

 ในส่วนของวัฒนธรรมตัวอ่ืนๆ นอกจากการคิดร่ิเริมส่ิงใหม่ๆ เราเน้นไปท่ีการเปิดใจรับ
ฟัง (Open Mind) ของหัวหน้าและผู้บริหาร เพราะถ้าหากพนักงานเสนอความคิดแล้วแต่
หัวหน้างานไม่รับปิดก้ันก็จบ นอกจากน้ีสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าท่ีจะยืนยัน 
กล้าเสนอความคิดของตนเอง เม่ือท้ังสองตัวน้ีดีก็จะช่วยสนับสนุนเร่ืองนวัตกรรมไปด้วย 

 มีการต้ัง Culture Agent  เพ่ือท าหน้าท่ีในการสอดส่องและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆ 
ในฝ่ายหรือน้ันๆ น าความคิดหรือส่ิงที่ต้องการให้ปรับปรุงไปปฏิบัติในเกิดขึ้นในทีมงาน
ของตนเอง คนน้ีจะต้องส่ือสารกับคนในทีมงานได้ เป็นพนักงานรุ่นใหม่ท่ีมีไฟ 

พฤกษา ตอนน้ีวัฒนธรรมนวัตกรรมขององค์การยังไม่เป็นลักษณะของพฤติกรรม คือ ยังมีลักษณะ
เป็น Top Down ท่ีส่วนใหญ่มากจากผู้บริหารระดับสูง (CEO) นวัตกรรมยังไม่ซึมซับอยู่ใน 
DNA ของพนักงาน แต่ได้มีความพยายามท าให้แทรกซึมด้วยการก าหนดเป็น KPIs ของ
พนักงานแต่ก็ยังต้องใช้เวลา องค์การพยายามริเร่ิมกิจกรรมต่างๆ ข้ึนมามากมายเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม พนักงานมีท้ังท่ีอยากท าอยากสร้างสรรค์นวัตกรรมเอง
ด้วยและบางส่วนก็ยังต้องให้โจทย์ว่าจะต้องท าอะไร เร่ืองความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ยังไม่เป็นโดยอัตโนมัติ ต้องกระตุ้นกันบ้างให้ร่วมกันส่งเข้าโครงการ SGA และส่วนหน่ึงเป็น
เพราะมี KPIs เป็นตัวก าหนดมากกว่า 
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ตารางที่ 4.40  (ต่อ) 

 
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ 

ปูนซิเมนต์ไทย เราให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมคือ นอกจากจะลงทุนในการวิจัยและพัฒนาแล้ว จะ
มุ่งเน้นไปท่ีสร้างวัฒนธรรมองค์การ เราพูดคุยกันว่าอยากได้พนักงานแบบไหน จากน้ันสร้าง
คุณสมบัติของพนักงานท่ีเราต้องการข้ึน น่ันคือ Inno-People และ Inno-Leader  ซ่ึง Inno-
People ก าหนดว่าเป็นคนกล้า 5 ประการ ท่ีเป็นคุณสมบัติท่ีพนักงานของปูนซิเมนต์จะต้องมี 
ได้แก่ (1) กล้าเปิดใจรับฟัง (2) กล้าคิดนอกกรอบ (3) กล้าพูดกล้าท า (4) กล้าเส่ียงกล้าริเร่ิม 
(5) กล้าเรียนใฝ่รู้  ส่วน Inno-Leader เป็นคุณสมบัติและค่านิยมท่ีผู้น าและผู้บริหารองค์การ
ควรจะต้องมี เพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ (1) เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (2) เป็น
ผู้สนับสนุนการเปล่ียนแปลง (3) เป็นผู้บริหารการเปล่ียนแปลงด้วยการท าเป็นแบบอย่าง  แต่
เดิมพนักงานของเรามีวินัยสูง มีผลิตภาพการท างานสูง เชื่อฟังผู้ใหญ่มาก ไม่ค่อยกล้าเถียง
หรือกล้าแย้ง จะมีวัฒนธรรมที่เคารพอาวุโส (Seniority) สูงมาก พนักงานรุ่นใหม่พยายาม
สร้างให้กล้าพูด กล้าแสดงออก และรุ่นพ่ีหรือหัวหน้างานก็ต้องรับฟังด้วย พี่กับน้องต้อง
เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ใช่น้องต้องคอยท างานท่ีพ่ีบอกเท่าน้ัน เพราะเร่ืองเทคโนโลยีไปเร็วบาง
เร่ืองเด็กรุ่นใหม่จะรู้ดีกว่า ในช่วงแรกของการรณรงค์ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่ือสาร
และสร้างความตระหนักเร่ืองนวัตกรรมให้กับพนักงานในองค์การ 

เซ็ลทรัลพัฒนา  เม่ือมีการเติบโตขององค์การอย่างรวดเร็ว องค์การจึงต้องมีการเปล่ียนแปลงและส่ิงแรกท่ี
เปล่ียนแปลงคือวัฒนธรรมองค์การ จากเดิมที่ไม่มีเลยหรือเป็นแบบพ่ีน้องเท่าน้ัน ตอนน้ี
เราขยายศูนย์การค้าไปเยอะมากจึงจะท าแบบเดิมไม่ได้แล้ว จึงต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่
เพ่ือเป็นส่ิงยึดเหน่ียวคนไว้ด้วยกัน จึงพยายามเร่ิมหาและสร้างขึ้น ซ่ึงเร่ิมมีท าเม่ือ 3 ปีท่ี
แล้ว ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้จากบริษัทที่ปรึกษาเข้าม าสร้างวัฒนธรรมองค์การให้ ชื่อว่า 
“ADMIRE” แต่ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัวมีค าแปลยาวมาก ซ่ึงล้มเหลวพนักงานจ า
ไม่ได้รู้แค่ว่า ADMIRE เท่าน้ัน ท่ีล้มเหลวเพราะมันยากเป็นภาษาอังกฤษ พนักงานเรามี
ระดับล่างด้วยท่ีต้องพบเจอลูกค้าโดยตรง ดังน้ันเราจึงมีปรับใหม่จากตัวเดิมร่วมกับ
ลักษณะแบรนด์ของเซ็ลทรัลพัฒนา (Brand Attribute) ท่ีบอกตัวตนของเรา ซ่ึงแบรนด์น้ี
มาจากมาจากการระดมสมองของผู้บริหารองค์การจนท าให้ได้เป็นภาษาไทยส้ันๆ ว่า 
“สร้างสรรค์ เชื่อม่ัน เป็นเลิศ ร่วมกัน” แล้วน ามาแต่งเป็นประโยคว่าสร้างสรรค์ด้วยความ
เช่ือมั่นสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน ซ่ึงค่านิยมท้ัง 4 ตัวน้ีมากจากท่ีมาเดียวกันคือนวัตกรรม 
เพราะนวัตกรรมไม่ต้องมากจากเคร่ืองมือเท่าน้ัน มันมาจากความคิด ช่วงแรกเราเร่ิม
ปลูกฝังค่านิยมท้ัง 4 ตัวน้ี พร้อมกับการปลูกฝังวิธีการคิดเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้วย 

 ได้มีการน าหลักการบริหารงานแบบ TQM เข้ามาใช้ด้วย คือ ให้คิดทุกอย่างแบบ PDCA 
และสร้างองค์การให้เป็นฟันเฟ่ืองในการหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
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ค าถาม คือ วัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการสร้างองค์การนวัตกรรมควรเป็นอย่างไร 

ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการ ท้ัง 4 ท่านได้กล่าวถึงวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการสร้าง
องค์การนวัตกรรมไว้ ดังตารางท่ี 4.41 

 

ตารางที่ 4.41  ผลการศึกษาค่านิยมและวัฒนธรรมของผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการท่ีเป็น 

             กลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ วัฒนธรรมองค์การ 

คุณปรีดา ยังสุขสถาพร นวัตกรรมจะเกิดข้ึนได้องค์ต้องให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์การ 2 เร่ือง คือ 
(1) การส่งเสริมให้มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เพราะจะท า
ให้การคิดและกล้าเส่ียง ยอมรับให้ความล้มเหลวและผิดพลาด (2) การส่งเสริม
ให้คนในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม ให้
พนักงานได้คิดสร้างสรรค์ มีการให้รางวัลสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์หรือ
ความคิดดีๆ แล้วน าความคิดเหล่าน้ันถูกน าไปสู่การปฏิบัติ  ส่ิงที่ส าคัญในการ
สร้างนวัตกรรม คือ การน าเอาความคิดท่ีดีๆ ไปปฏิบัติหรือท าให้เกิดขึ้นจริงซ่ึง
เป็นเร่ืองยาก ซ่ึงองค์การใดหากมีแต่ความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่มีความเป็น
ผู้ประกอบการท่ีกล้าเส่ียงน าความคิดไปปฏิบัติ นวัตกรรมก็เกิดข้ึนไม่ได้  และ
นวัตกรรมจะเกิดข้ึนได้ต้องได้รับความร่วมมือจากคนทุกฝ่ายในองค์การท่ีต้อง
เข้ามาร่วมมือกัน 

ดร.ภูมิพร  ธรรมสถิตเดช มีวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดและแสดงออก ซ่ึงส่งเสริมการคิดใหม่
ท าใหม่ คิดสร้างสรรค์ พูดได้คุยได้ เสนอได้ ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ระหว่าง
กันได้ ผู้บริหารต้องยอมรับด้วย ลองปฏิบัติแบบท าร่วมกันไม่ปล่อยให้ท าคน
เดียว 

ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์  เกิดศรี  การปรับเปล่ียนบรรยากาศการท างานด้วยการลงทุนทางกายภาพน้ัน วัด
ประเมินผลตอบแทนการลงทุนได้ยาก ถ้าองค์การหรือผู้บริหารไม่เช่ือว่าคน
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีผลักดันองค์การ แล้วคนน่ีแหละท่ีจะน าพาไปสู่วัฒนธรรม
นวัตกรรมอะไรใหม่ๆ ได้ ก็ไม่ต้องมาคุยกันเร่ืองนวัตกรรมแล้ว ทุกเร่ืองไม่
สามารถท่ีจะวัดเป็นตัวเงินได้ ดังน้ันอยู่ท่ีความเช่ือของผู้บริหารท่ีควรจะเน้น
การเปล่ียนแปลงภายในองค์การเพ่ือบ่มเพาะบุคลากรภายในองค์การให้คิด
สร้างสรรค์ 

 มีวัฒนธรรมองค์การท่ียอมรับส่ิงใหม่ๆ กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง กล้าลอง หรือ
แม้แต่กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจของตนเอง เพ่ือความอยู่รอด เช่น 
IBM ท่ีแต่เดิมเน้นการผลิตฮาร์ดแวร์ แต่ตอนน้ีเป็นเร่ืองรองไป เน้นไปท่ีการ
แก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์แทนองค์การต้องสร้างให้คนยอมรับและ
เรียนรู้จากความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 

  



260 
 

ตารางที่ 4.41  (ต่อ) 

 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ วัฒนธรรมองค์การ 

ดร.บุญเกียรติ  เอ้ียววงษ์เจริญ  องค์การนวัตกรรมควรมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม ส่งเสริมให้พนักงาน
คิดสร้างสรรค์ เพราะวัฒนธรรมองค์การจะเป็นรากฐานในการกระตุ้นและ
ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นอย่างต่อเน่ือง พนักงานจะมีแรงจูงใจในการคิด
สร้างสรรค์ มีความคุ้นเคยที่จะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ถึงแม้ว่าปัจจัยด้านผู้น า
จะมีความส าคัญแต่นโยบายนวัตกรรมท่ีมาจากผู้น าอาจจะส้ินสุดลงเมื่อ
ผู้บริหารไม่อยู่ แต่วัฒนธรรมท่ีส่งเสริมนวัตกรรมจะด ารงอยู่คู่องค์การ
ตลอดไป คือ พนักงานก็จะยังคิดสร้างสรรค์ต่อไปได้แม้เปล่ียนผู้น าไปแล้ว 

 วัฒนธรรมนวัตกรรม คือ อนุญาตให้คนคิด ลองผิดลองถูก มีเวลาให้คิดให้
ท า มีการให้รางวัลและการยอมรับท่ีเหมาะสมกับผลงานนวัตกรรม  

 

 

จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบค าถามแสดงให้
เห็นผลการศึกษาในด้านค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ ดังตารางท่ี 4.42 

 

ตารางที่ 4.42  ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

วัฒนธรรม ค่านิยม  

และบรรยากาศการท างาน   

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 

ราษฎร์ 
เอไอเอส พฤกษา 

ปูนซิ

เมนต์

ไทย 

เซ็ลทรัล

พัฒนา 

 องค์การของท่านมีวัฒนธรรมท่ีมีผลในการ
ผลักดันให้องค์การเป็นองค์การนวัตกรรม 

3.8 
 

4.2 
 

3.8 
 

4.2 
 

4.8 
 

4.16 สูง 

องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การท่ีมุ่งเน้น
นวัตกรรมเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานทุกคน 

3.6 
 

4.6 
 

3.8 
 

4.4 
 

5.0 
 

4.28 สูง 

องค์การของท่านส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายด้านนวัตกรรม
ขององค์การ 

3.6 
 

4.0 
 

4.0 
 

4.4 
 

4.4 
 

4.08 

 

สูง 

องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การท่ีเปิด
กว้าง สนับสนุนความหลากหลาย และยอมรับ
ความแตกต่างทางความคิด 

4.0 
 

4.4 
 

3.8 
 

4.0 
 

4.4 
 

4.12 สูง 

องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริม

ให้พนักงานกล้าคิดกล้าเส่ียง และยอมรับความ

ผิดพลาดหรือล้มเหลวจากการท างาน โดยไม่มี
การลงโทษ 

2.8 

 

4.2 

 

3.8 

 

4.0 

 

4.4 

 
3.84 

 

สูง 
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ตารางที่ 4.42  (ต่อ) 
 

       

วัฒนธรรม ค่านิยม  
และบรรยากาศการท างาน   

ค่าเฉล่ีย 

รวม ผล บ ารุง 
ราษฎร์ 

เอไอเอส พฤกษา 
ปูนซิ
เมนต์
ไทย 

เซ็ลทรัล
พัฒนา 

องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม  

4.0 
 

4.4 
 

3.8 
 

4.4 
 

4.6 
 

4.24 สูง 

องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริม
ความเชื่อมั่นไว้วางใจกัน (Trust) 

3.8 
 

3.6 
 

3.6 
 

4.2 
 

4.6 
 

3.96 สูง 

องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริม
ให้พนักงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.4 
 

4.4 
 

4.0 
 

4.6 
 

4.4 
 

4.16 สูง 

องค์การของท่านมีวัฒนธรรมการท างานที่
สนุกสนาน 

3.4 4.4 4.2 3.6 3.6 3.84 สูง 

รวม 3.60 4.24 3.86 4.20 4.46 4.07 สูง 

 
 
จากผลการศึกษาพบว่า ทุกองค์การให้ความส าคับกับวัฒนธรรมองค์การ โดยพยายาม

สร้างวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของค่านิยมองค์การ หลักปฏิบัติของ
องค์การท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น บริษัท เอไอเอสตั้งค่านิยมนวัตกรรม คือ TRIPLE I ซึ่ง
ประกอบไปด้วย Individual Talent, Idea Generation และ Infinite Change ปูนซิเมนต์ไทย
ก าหนดคุณลักษณะคนที่องค์การต้องการเป็น Inno Leader และ Inno People บริษัท เซ็ลทรัล
พัฒนามุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒธรรมองค์การเป็นอันดับแรก คือ การสร้างค่านิยมใหม่ว่า สร้างสรรค์ 
เชื่อม่ัน เป็นเลิศ ร่วมกัน ส่วน รพ.บ ารุงราษฎร์ ได้ก าหนดหลักปฏิบัติร่วมกันของพนักงานใน
องค์การ นอกจากนี้องค์การยังมีกิจกรรมและโครงสร้างต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยในการกระตุ้นและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมด้วย 

ในส่วนของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ  มีความเห็นว่าวัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญ
ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การท่ี
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานคิดลองผิดลองถูก  เปิดโอกาสให้
พนักงานได้คิดและแสดงออก ส่งเสริมการคิดใหม่ท าใหม่ คิด สร้างสรรค์  พูดได้คุยได้ เสนอได้  
ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างกันได้ กล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลง ยอมรับความผิดพลาด  มีความ
เป็นผู้ประกอบการ ซึ่ง ดร .บุญเกียรติได้แสดงความคิดเห็นว่า แม้ผู้น าจะมีความส าคัญต่อการ
สร้างนวัตกรรม แต่วัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญมากกว่า คือวัฒ นธรรมจะคงอยู่กับองค์การ
ตลอดไป แม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงผู้น าไปกี่คนก็ตาม 

ผลที่ได้จากแบบตรวจสอบสภาพองค์การ พบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมี วัฒนธรรม
องค์การท่ี สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมอยู่ในระดับ สูง ค่าเฉลี่ย 4.07 โดย
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องค์การท่ี มีวัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมมากที่สุดคือ  
บริษัท เซ็ลทรัลพัฒนา  (4.46) รองลงมา คือ บริษัท เอไอเอส  (4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า คุณลักษณะที่สอดคล้องสูงสุด คือ องค์การมีวัฒนธรรมองค์การท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรมเป็น
ค่านิยมร่วมของพนักงานทุกคน (4.28) รองลงมาคือ องค์การมีวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม (4.24) 

 
ค าถาม ท่านคิดว่าองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในองค์การของท่านท่ีช่วยให้การสร้าง

นวัตกรรมประสบความส าเร็จ คือ อะไร 
องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของ องค์การไว้ 

ดังตารางที่ 4.43 
 
ตารางที่ 4.43  ผลการศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

องค์การ องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด 
รพ.บ ารุงราษฎร ์ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สนใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่  ๆ
เอไอเอส ผู้น าที่ให้การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
พฤกษา ความส าเร็จด้านนวัตกรรมของพฤกษาในปัจจุบันยังคงมาจากผู้บริหารสูงสุดอยู่ ที่มุ่งมั่นและ

ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมอย่างมาก 
ปูนซิเมนต์ไทย ผู้ใหญ่หรือผู้น าต้องให้ความส าคัญกับเรื่องนวัตกรรม และต้องสื่อสารข้อความเกี่ยวกับเรื่อง

นวัตกรรมอย่างคงที่และต่อเน่ือง แสดงทิศทางและเป็นตัวแบบของการสร้างนวัตกรรมและ
การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีเก่าๆ ที่ขัดขว้างนวัตกรรม 

เซ็ลทรัลพัฒนา CEO คือ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ถ้าหาก CEO ไม่ลงมาเล่นมาพูดด้วยตัวเองนวัตกรรมไม่
เกิด  บรรยากาศที่ส่งเสริมนวัตกรรมให้คนกล้า คิดกล้าพูด กล้าแสดงออก 

 
 
จากองค์ประกอบทั้งหมดขององค์การนวัตกรรม จะเห็นได้ว่าทุกองค์การมีความคิดเห็น

ที่ตรงกันว่าปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้นวัตกรรมประสบความส าเร็จ คือ ผู้น าองค์การ ที่ต้องเห็น
ความส าคัญ ให้การสนับสนุนและมุ่งม่ันจริงจังกับการสร้างองค์การนวัตกรรม 
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ค าถาม ท่านมีข้ อเสนอแนะส าหรับองค์การท่ีต้องการมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม
อย่างไรบ้าง หรืออาจเสนอแนะให้กับองค์การของท่านเอง 

องค์การท้ังหมดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การไว้ ดังตารางที่ 4.44 
 
ตารางที่ 4.44  ผลการศึกษาข้อเสนอแนะส าหรับองค์การขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

องค์การ ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 
รพ.บ ารุงราษฎร ์ ค าว่านวัตกรรมอย่างไปก าหนดตายตัวมากนัก และให้มองไกลไปถึงระดับประเทศที่จะท าให้

ประเทศเราเข็มแข็ง เพราะเรามีจุดแข็งด้านบริการสุขภาพอยู่แล้ว  
เอไอเอส ต้องให้ความส าคัญในทุกๆ เรื่อง มุ่งเน้นการสร้างสรรค์อย่างจริงจัง  และที่ส าคัญผู้บริหาร

ต้องให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
พฤกษา เสนอแนะต่อองค์การของตนเองว่า องค์การควรให้เวลาการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากกว่านี ้

ควรมีการผลักดันน าเอาความคิดที่ดีๆ ของพนักงานไปปฏิบัต ิควรมีการติดต่อร่วมมือหรือ
ประสานงานกันระหว่างฝ่ายงานมากขึ้นเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล องค์ความรู้ และร่วมมือกันใน
การปรับปรุงหรือสร้างให้เกิดนวัตกรรม ควรมีการสร้างทีมงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่
หลากหลายเพื่อให้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โจทย์ต่างๆ น่าจะมากจากพนักงานมากกว่าที่จะมีหน่วยงานออกมา
เพื่อให้โจทย์และควบคุมการสร้างสรรค์ของพนักงาน หน่วยงานที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการท า
นวัตกรรมควรจะท าหน้าที่เป็นพี่เล้ียงมากกว่า 

ปูนซิเมนต์ไทย องค์การต้องชัดเจนในการมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม เพราะจะต้องมีพันธะสัญญาใน
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และส่ิงที่เปล่ียนแปลงได้อยากคือเรื่องของทัศนคติและมุมมอง 
และส่ิงส าคัญคือผู้ใหญ่ในองค์การต้องให้ความส าคัญและมุ่งมั่นเรื่องนวัตกรรมและระบบอื่นๆ 
ในองค์การจะตามมา 

เซ็ลทรัลพัฒนา เราจะประสบความส าเร็จได้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การสนับสนุนของผู้บริหารและการ
สร้างให้นวัตกรรมเกิดขึ้นจากใจ เราไม่สามารถบังคับได้ ต้องใช้เวลาในการปลูกฝัง ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ช่วยในการรับคนที่มีพื้นฐาน แต่องค์ประกอบภายในต้องสนับสนุนด้วย เรา
ต้องท าคนอยากเรียนรู้ 

 
 
จากผลการศึกษาองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมทั้ง 5 องค์การ เมื่อน ามาสรุปรวม

กับคุณลักษณะองค์การนวัตกรรมที่ได้จากการจากทบทวนวรรณกรรม พบว่า ทุกองค์การมีการ
ด าเนินการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอง ค์การนวัตกรรม ทั้งน้ีอาจไม่ตรงกับทุก
กิจกรรมหรือคุณลักษ ณะที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  ซึ่งพบว่าทุกองค์การให้ความส าคัญ
และมีการด าเนินการครบตามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม คือ คุณลักษณะด้าน วิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์ และเป้าหมาย และด้านการให้รางวัลและการยอมรับ ดังตารางที่ 4.45 



 

ตารางที่ 4.45  สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะองค์การนวัตกรรมจ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

องค์การท่ีศึกษา 

รพ.บ ารุง 

ราษฎร์ 
เอไอเอส พฤกษา 

ปูน 

ซิเมนต์ไทย 

เซ็นทรัล 

พัฒนา 
1. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน      
      

มีการส่ือสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมให้พนักงานรับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน      
      

กลยุทธ์นวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นความส าคัญกับลูกค้า       
      

มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมสู่ฝ่ายงานต่างๆ ท้ังระดับองค์การ 

ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับทีมงานและระดับบุคคล 
     

2. โครงสร้างองค์การ      

มีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองเพื่อท าให้มีอิสระในการจัดการและมี

อ านาจในการปฏิบัติงาน 
     

      

มีหน่วยงานหรือฝ่ายงานท่ีเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม      
      

มีโครงสร้างองค์การท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมและโอกาส      
      

มีลักษณะการท างานแบบทีมงานอิสระในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น ทีมข้ามสายงาน ทีมงานเฉพาะกิจ 

และทีมสหวิชาชีพ 
     

      

มีโครงสร้างแบบการกระจายอ านาจซ่ึงจะท าให้พนักงานมีอ านาจในการตัดสินใจและการท างาน      
3. วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรยากาศการท างาน       

มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมท่ีส่งเสริมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมขององค์การ      
      

สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วม ท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรมและองค์การนวัตกรรม      
มีวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายด้านนวัตกรรมขององค์การ      
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ตารางที่ 4.45  (ต่อ) 
 

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

องค์การท่ีศึกษา 

รพ.บ ารุง 

ราษฎร์ 
เอไอเอส พฤกษา 

ปูน 

ซิเมนต์ไทย 

เซ็นทรัล

พัฒนา 
วัฒนธรรมท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง      
      

ส่งเสริมการยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือล้มเหลวจากการท างานโดยไม่มีการลงโทษ      
      

ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้กับความคิดใหม่ สนับสนุนความคิดท่ีหลากหลาย
ทาง ยอมรับความแตกต่างทางคิด ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดและกล้าเส่ียง 

     
      

มีการเฉลิมฉลองให้กับความส าเร็จกับนวัตกรรม      
      

ส่งเสริมให้พนักงานได้ท ากิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการมี       
      

สนับสนุนการท างานเป็นทีม       
      

มีส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยท่ีท าให้พนักงานรู้สึกมีอิสระในการเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัยทดลอง ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และการแลกเปล่ียนการคิด  

     

4. ผู้น า      

ผู้น าเป็นผู้ก าหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมท่ีชัดเจน  และต้องมุ่งม่ันต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการเป็นองค์การนวัตกรรม ด้วยการให้ความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
     

      

ผู้น าจะต้องมีความกล้าเส่ียง อดทน และยอมรับกับความผิดพลาดหรือล้มเหลวท่ีจะเกิดข้ึนจากการสร้าง
นวัตกรรม 

     

      

มีความสามารถการจัดการบุคลากรด้านนวัตกรรม ด้วยการสร้างแรงจูงใจ สอนงาน (Coaching) ให้
ค าปรึกษาด้านนวัตกรรมและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์แก่พนักงาน 
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คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

องค์การท่ีศึกษา 

รพ.บ ารุง 

ราษฎร์ 
เอไอเอส พฤกษา 

ปูน 

ซิเมนต์ไทย 

เซ็นทรัล

พัฒนา 
มีบทบาทเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ และมีภาวะผู้น าแบบเปล่ียนรูป (Transformational Leadership) มี
ความสามารถในการส่ือสารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 

     

5. บุคลากร      

มีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีสอดคล้อง (Alignment)  กับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายนวัตกรรม
ขององค์การ  

     

      

มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  และมีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)      
      

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการท างาน มีทักษะในการส่ือสาร ทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      
      

มีความเพียรพยายาม ชอบความท้าทาย อยากรู้อยากเห็น มีจินตนาการ กระตือรือร้นและชอบการเรียนรู้      
      

เป็นนักแก้ไขปัญหา เป็นผู้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ในองค์การ กล้าคิด กล้าเส่ียง และไม่กลัวความ
ผิดพลาดหรือล้มเหลว 

     

6. ทรัพยากร      

จัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรและการลงทุนส าหรับการค้นหา พัฒนา การศึกษา การฝึกอบรม และการ

น าความคิดใหม่ไปปฏิบัติ 
     

      

มีงบประมาณในการสนับสนุนนวัตกรรมท่ีชัดเจน ให้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอย่างเพียงพอ มี
การจัดต้ังกองทุนในการสนับสนุนความคิดหรือโครงการนวัตกรรมท่ีพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง 

     
      

มีเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยส าหรับการศึกษา และการสร้างสรรค์นวัตกรรม      
ให้เวลากับพนักงานในการสร้างความคิดใหม่และนวัตกรรม      
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ตารางที่ 4.45  (ต่อ) 
 

     

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

องค์การท่ีศึกษา 

รพ.บ ารุง 

ราษฎร์ 
เอไอเอส พฤกษา 

ปูน 

ซิเมนต์ไทย 

เซ็นทรัล

พัฒนา 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์      

มุ่งเน้นการสรรหาและจ้างงานบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์และภูมิหลังท่ีมีความ
หลากหลาย 

     
      

รักษาและลดการลาออกของพนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์      
      

น านวัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดเป้าหมาย  และระบบการวัดผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมน้ีต้องสอดคล้องกับเป้าหมายด้าน
นวัตกรรมและระบบการให้รางวัลขององค์การ 

     

      

มีแผนการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระยะยาว ความ
เป็นผู้ประกอบการ ปลูกฝังให้มีนิสัยแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

     

8. การให้รางวัลและการยอมรับ      

มีรูปแบบการให้รางวัลท่ีหลากหลาย ท้ังรางวัลท่ีเป็นตัวเงิน ส่ิงจูงใจทางอาชีพ รางวัลทางสังคม รางวัล
ภายใน  โดยควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการให้รางวัลท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

     
      

มีการให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม ซึ่งจะต้องสอดคล้องกันกับการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และมีการตั้งเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการตัดสินไว้อย่างชัดเจนและยุติธรรม 

     

9. การส่ือสาร       

การส่ือสารแนวด่ิงท่ีเน้นการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด      
      

การส่ือสารแนวราบท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารข้ามทีมงาน ฝ่ายงาน และหน่วยธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้
แลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกันและกัน 
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ตารางที่ 4.45  (ต่อ) 
 

     

คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

องค์การท่ีศึกษา 

รพ.บ ารุง 

ราษฎร์ 
เอไอเอส พฤกษา 

ปูน 

ซิเมนต์ไทย 

เซ็นทรัล

พัฒนา 
ส่งเสริมการส่ือสารภายนอกองค์การเพื่อให้พนักงานได้แลกเปล่ียนความคิดกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และ
องค์การอื่นๆ 

     

      

มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเปล่ียนแปลงและการสร้างนวัตกรรม      
      

มีการส่ือสารและช่องทางการส่ือสารแบบเปิดกว้างและหลากหลายซึ่งพนักงานในองค์การสามารถเข้าถึง      
10. การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร      

มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีดีและสามารถเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
จัดการนวัตกรรม  ให้กับหน่วยงาน แผนก หรือบุคลากรทุกคนได้รับทราบถึงข้อมูลท่ีควรรับรู้และจ าเป็นต่อ
การสร้างนวัตกรรม 

     

      

มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมท่ีหลากหลายซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงได้เพื่อ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน 

     
      

มุ่งเน้นระบุองค์ความรู้การดึงเอาความรู้และประสบการณ์การท างานของคนเก่งหรือผู้เชี่ยวชาญออกมา
จัดเก็บเป็นความรู้ชัดแจ้ง 

     

      

สร้างเว็บไซต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตเพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารของพนักงาน 
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คุณลักษณะองค์การนวัตกรรม 

องค์การท่ีศึกษา 

รพ.บ ารุง 

ราษฎร์ 
เอไอเอส พฤกษา 

ปูน 

ซิเมนต์ไทย 

เซ็นทรัล

พัฒนา 
11. การประเมินและการล าเลียงความคิด      

มีกระบวนการเก็บรวบรวมความคิด (Idea-Gathering Process) มีระบบจับเก็บความคิด (Capturing Idea)       
      

มีระบบการล าเลียงความคิด  เพื่อค้นหา ประเมิน และสนับสนุนความคิดท่ีมีศักยภาพให้พัฒนาให้เป็น
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินความคิดท่ีมีความชัดเจนและ
ยุติธรรม 

     

      

มีโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ      
12. เครือข่าย       

ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย (Network) และมีพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น องค์การท่ีมี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีเหมือนกัน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ร่วมงาน มหาวิทยาลัย องค์การภาครัฐและเอกชน  
เพื่อสร้างหรือเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและการลงทุน 

     

      

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือเข้าร่วมในทีมคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่      
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม : กรณีศึกษาองค์การท่ี
ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ (Interview) นักวิชาการในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและนักปฏิบัติในองค์การ
ที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม รวมท้ังใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษา  (Case Study) โดยศึกษาจาก
บริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทนวัตกรรม (Thailand Most Innovative Company) ประจ าปี 
2551 และ 2552 ที่จัดขึ้นโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ทั้งน้ีงานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณลักษณะขององค์การ
นวัตกรรมที่สะท้อนบริบททางการบริหารจัดการสมัยใหม่  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์การ 

กระบวนการศึกษาวิจัยเร่ิ มต้นจากการ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวม 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา ตามตัวแบบการพัฒนา
องค์การ 7Ss Model ของ Mckinsey และหาปัจจัยในการสร้างองค์การนวัตกรรม จากนั้นน า
ปัจจัยเหล่านี้ไปเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ
นักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาและหน่วยงานด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา  โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Semi-Structured Interview) เพื่อทราบแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การนวัตกรรม และคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปสร้างประเด็น
ค าถามในการสัมภาษณ์นักปฏิบัติและสร้างแบบส ารวจสภาพองค์การท่ีได้รับรางวัลด้าน
นวัตกรรม  จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ นักปฏิบัติใ นองค์การที่ได้รับรางวัล   
โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อทราบแนวคิดและการ
ปฏิบัติขององค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม  และใช้แบบส ารวจสภาพองค์การร่วมด้วยเพื่อ
ตรวจสอบการด าเนินการด้านนวัตกรรมขององค์การท่ีได้รับรางวัล ว่าเป็นไปตา มคุณลักษณะ
ขององค์การนวัตกรรมที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือไม่    จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดท่ีได้จากการสัมภาษณ์  แบบส ารวจสภาพองค์การ
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็น คุณลักษณะขององค์การ
นวัตกรรม  
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 ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเพื่อให้ได้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการ
สร้างองค์การนวัตกรรมนั้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ
นักวิชาการจากหลักสูตรการศึกษาและหน่วยงานด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษามีจ านวน 
4 ท่าน ได้แก่ คุณปรีดา ยังสุขสถาพร นักวิชาการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  อาจารย์ ดร.
ภูมิพร ธรรมสถิตเดช  อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผศ .ดร.ณัฐสิทธิ์  
เกิดศร ีอาจารย์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ  
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ส่วนองค์การท่ีเป็นประชากรของการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 18 องค์การ ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ได้รับการตอบรับให้เข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลและได้รับการตอบรับการท าแบบสอบถาม
สภาพองค์การในปัจจุบั น จ านวน 5 องค์การ ได้แก่ บริษัท บ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล 
จ ากัด (มหาชน ) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด  (มหาชน ) บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากัด  (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ ากัด (มหาชน)   

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอผลการศึกษา สามารถ สรุปและอภิปรายผล
การศึกษา โดยมีเนื้อหาเรียงตามล าดับต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

 
 5.1.1  ความหมายนวัตกรรมและองค์การนวัตกรรม  
องค์การส่วนใหญ่ให้ความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” ไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้

ความหมายนวัตกรรมว่า คือ สิ่งใหม่ท่ีเกิดขึ้นหรือการปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่า
เดิม ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ กลยุทธ์ กระบวนการ และการจัดการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ส่วนนักวิชาการได้ให้ความหมายค าว่า
นวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมเป็นเร่ืองของกระบวนการหรือการน าเอาความคิดมาสร้างให้เกิดเป็น
สิ่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ การบริการและกระบวนการ ซึ่งให้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และท าให้การท างานขององค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ส่วนค าว่า “องค์การนวัตกรรม ” นั้น ความหมายท่ีองค์การส่วนใหญ่ให้ไว้สามารถ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) องค์การท่ี สามารถ ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงหรือพัฒนา สินค้า บริการ 
ตลอดจนแนวคิด วิธีการท างาน และกระบวนการ ให้ดีขึ้น เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า (2) องค์การท่ีปร ะกอบไปด้วยปัจจัย สนับสนุน ที่ส่งผลให้ เกิดนวัตกรรมในองค์การ  
ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์การ วิธีการบริหารงาน และกล
ยุทธ์องค์การ ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ได้ให้ความหมายสอดคล้องกับความหมายท่ีสองว่า  
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องค์การนวัตกรรม คือ องค์การท่ีมีระบบภายในองค์การหรือสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่
สนับสนุนให้คนคิด ลองท าและสร้างนวัตกรรม 

 
5.1.2  คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมได้ ดังนี้ 

5.1.2.1  กลยุทธ์ (Strategy) จากการศึกษาพบว่าองค์การส่วนใหญ่ที่ได้รับ 
รางวัลด้านนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน คือแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งม่ันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นองค์การนวัตกรรม ได้อย่างชัดเจน โดยจัด
ให้มีค าว่านวัตกรรมปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์ขององค์การ ด้วย มีการก าหนดพันธกิจและเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน พร้อมทั้งมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายด้านนวัตกรรมให้พนักงานทุกคนรับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน  และส่วนใหญ่องค์การ
ก าหนดให้นวัตกรรมเป็นขีดความสามารถหลักขององค์การ (Core Competency) 

5.1.2.2  โครงสร้างองค์การ (Structure)  จากการศึกษาพบว่าองค์การส่วนใหญ่ 
มีโครงสร้างองค์การท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ได้มีโครงสร้างองค์การแบบราบ (Flat Organization) 
แต่มีโครงสร้างองค์การท่ีเอื้ออ านวยในการท างานด้านนวัตกรรม คือ มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit) มีการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Functional 
Team) ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมกัน
สร้างสรรค์นวัตกรรม  มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา และ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าที่รับผิดชอบด้านนวัตกรรมโดยตรง พร้อมกันน้ีองค์การ
ส่วนใหญ่จะให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายพัฒนาองค์การ 
ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือประสานงาน เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การ หรือการ
ดูแลระบบการให้ข้อเสนอแนะขององค์การ (Suggestion Program) 

5.1.2.3  ระบบ (System)  
1)  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Management) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานย่อย ดังนี้ 
(1)  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ผลการศึกษาพบว่าองค์การ

ส่วนใหญ่มุ่งสรรหาพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  โดยได้ก าหนดให้นวัตกรรม
หรือความคิดสร้างสรรค์เป็นขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงาน และน าขีด
ความสามารถนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  นอกจากนี้
ผู้เชี่ยวชาญยังแนะน าองค์การนวัตกรรมควรสรรหาคนที่มีความรู้ตามสายงาน มีทัศนคติที่ดี มี
ความคิดใหม่ใหม่ๆ และเม่ือสรรหาคนเข้ามาแล้ว จะต้องจัดให้พนักงานอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ 
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(2)  การพัฒนาพนักงาน จากการศึกษาพบว่าทุกองค์การมีการ
ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
เสนอให้องค์การควรฝึกให้พนักงานได้คิด ได้แสดงความคิดเห็น โดยเน้นการฝึกอบรมแบบไม่
เป็นทางการ 

(3)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผลการศึกษาพบว่ าทุกองค์การ
มีการน า เอา ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ก าหนดเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวชี้วัด 
(KPI) ของพนักงานแต่ละคน กลุ่มที่สอง ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในรูปแบบของ
พฤติกรรมตามขีดความสามารถที่ได้ก าหนดไว้ 

2)  การให้รางวัลและการยอมรับ (Reward and Recognition) จาก 
การศึกษาองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมพบว่า ทุกองค์การมีการให้รางวัลกับผู้ที่มีส่วน
ร่วม ผู้มีความพยายามและผู้สร้างความส าเร็จด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน  ซึ่งการแสดงความยกย่องและยอมรับ แต่ละองค์การจะใช้วิธีการจัดการเฉลิม
ฉลองและมอบรางวัลให้กับพนักงาน เพื่อแสดงให้การยอมรับพนักงาน  พร้อมทั้งมีการตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความคิดเพื่อให้รางวัล และมีการตั้งเป้าหมายและหลักเกณฑ์การ ตัดสิน
ในการให้รางวัลอย่างชัดเจนและยุติธรรม   

3)  การสื่อสาร (Communication) องค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม 
ทุกองค์การมีระบบการสื่อสารท่ีเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ โดยเฉพาะระบบการ
สื่อสารภายในองค์การที่มีความหลากหลาย มีการท าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการสื่อสารที่
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เช่น Intranet Email Web board  โทรศัพท์ โปสเตอร์ วารสาร หนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์ เป็นต้น  มีการจัดเวที เพื่อการสื่อสารจากผู้บริหารถึงพนักงาน และการสื่อสารระหว่าง
พนักงานด้วยกันเอง โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกล่าวว่า องค์การจะต้อง
ส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและให้พนักงานมีการสื่อสารแบบทีมข้ามสายงาน
หรือข้ามหน่วยงาน 

4)  การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร (Knowledge and Information 
 Management) ผลการศึกษาพบว่าทุก องค์การให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้และข้อมูล
ข่าวสาร โดย องค์การส่วนใหญ่ เน้นให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ท างาน และ
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ผ่านโครงการต่างๆ ที่องค์การจัดขึ้น  มีเพียงบางองค์การเท่าน้ันท่ีมี
ระบบการจัดการความรู้และมีการจัดเก็บความคิดของพนักงานไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อให้พนักงาน
สามารถเข้าไปดูและน าความคิดเหล่านั้นไปใช้ได้ 

5)  ทรัพยากร (Resource) องค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมให้การ 
สนับสนุนทรัพยากรที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่างกันออกไปทั้งงบประมาณ เวลา 
และสถานที่ท างาน  เช่น มีการจัดกิจกรรมในวันท างานเพื่อให้พนักงานได้คิดสิ่งใหม่ๆ การ
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วางแผนสร้างห้องค้นคว้าด้านนวัตกรรม แต่ผลการศึกษาพบว่าองค์การส่วนใหญ่ยังไม่มีสถานท่ี
หรือพื้นที่ให้พนักงานท ากิจกรรมหรือท างานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเท่าท่ีควร 

6)  การประเมินและการล าเลียงความคิด (Assessment and Pipeline 
 Idea) องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโครงการรับข้อเสนอแนะของพนักงานต่อองค์การ 
(Suggestion Program) หรืออาจจัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการ  ที่สร้างขึ้นโดยมี
เป้าหมายเพื่อรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการท างาน ของ
พนักงาน จากนั้นน าความคิดที่ได้ไปพัฒนาและใช้ในการแก้ไขปัญหาขององค์การ   โดยแต่ละ
องค์การได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อประเมินความคิดที่พนักงานส่งเข้ามาในโครงการเพื่อให้
รางวัลและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริง 

5.1.2.4  รูปแบบ (Style) รูปแบบเกี่ยวข้องกับการกระท าหรือพฤติกรรมของ 
ผู้บริหารระดับสูง จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารสูงสุดของทุกองค์การให้ความส าคัญกับ
นวัตกรรม และทุกองค์การมีความคิดเห็นตรงกันว่าผู้น าคือปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้การสร้าง
องค์ การนวัตกรรมนั้นประสบความส าเร็จ ส่วนคุณลักษณะของผู้น าองค์การสามารถสรุป
คุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้ดังนี้ การมีวิสัยทัศน์ รับฟังความคิดเห็น กล้าเสี่ยง มีความเป็น
กันเอง เอาใจใส่ลูกน้อง กระตุ้นให้พนักงานคิดและสร้างนวัตกรรม เป็นตัวแบบด้านนวัตกรรม 
ซึ่งนักวิชาการทุกท่านให้ความเห็นตรงกันว่าผู้น า สูงสุดขององค์การมีความส าคัญอย่างมากต่อ
การสร้างนวัตกรรมและการมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม  ผู้น าจึงควรมีคุณลักษณะ คือ เปิด
กว้าง มีวิสัยทัศน์ ยอมรับความล้มเหลว มีความสามารถในการสอนงาน มีความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าเสี่ยง 

5.1.2.5  บุคลากร (Staff) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ทุกองค์การท่ีเป็นกลุ่ม 
ตัวอย่างมีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างาน  แต่ทั้งน้ีก็
ยังมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งพนักงานขององค์การส่วนใหญ่ยังต้อง
ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฝึกฝนให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่  การ กล้าคิดกล้าเสี่ยง  
ความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับ (Reflect Thinking) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
การเป็นคนเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างทางความคิดความสามารถในการสร้างแรงจูงใจด้วย
ตนเอง และการมีภาวะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

5.1.2.6  ทักษะขององค์การ (Skill) คือ การมีเครือข่าย (Network) หรือพันธมิตร 
ซึ่ง องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเครือข่ายหรือพันธมิตร เช่น สถาบันการศึกษา ที่
ปรึกษาภายนอก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) คู่ค้า เป็นต้น โดยอยู่ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และเทคนิควิธีการ
สร้างนวัตกรรม  ซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเครือข่ายเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อ
องค์การนวัตกรรม โดยเป็นการร่วมมือกับอง ค์การเอกชน องค์การรัฐบาล ซัพพลายเออร์ คู่ค้า 
ลูกค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม 
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5.1.2.7  ค่านิยมร่วม (Shared Value) องค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมทุก
องค์การให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและมีวัฒนธรรมองค์การท่ีสนับสนุนการสร้า งนวัตกรรมและ
การเป็นองค์การนวัตกรรม เช่น การสร้างค่านิยมขององค์การท่ีบรรจุนวัตกรรมเข้าเป็นส่วนหน่ึง
เพื่อให้พนักงานยึดม่ันและปฏิบัติ นอกจากนี้องค์การยังมีกิจกรรมและโครงสร้างต่างๆ ที่ตั้งขึ้น
เพื่อช่วยในการกระตุ้นและส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมด้วย 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 

5.2.1  ความหมายขององค์การนวัตกรรม  
 การก าหนดคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม มีความจ าเป็นต้องเข้าใจความหมายของ
องค์การนวัตกรรมเป็นอันดับแรก เพราะจะท าให้เข้าใจว่ าการเป็นองค์การนวัตกรรมนั้น ให้
ความส าคัญกับเรื่องใดบ้าง และมีแนวความคิดเกี่ยวกับองค์การนวัตกรรมอย่างไร ซึ่งจาก
การศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ท าให้สามารถสรุปความหมายองค์การ
นวัตกรรมได้อย่างชัดเจนว่า องค์การนวัตกรรม หมายถึง องค์การท่ีมีขีดความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ปรับปรุง หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริกา ร กระบวนการหรือการบริหารจัดการให้ดีขึ้น 
โดยมีระบบต่างๆ ภายในองค์การที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ความหมายขององค์การนวัตกรรมที่ได้ใ ห้ค าจ ากัดความไว้ข้างต้นน้ัน เป็นการแสดงให้
เห็นว่าองค์การท่ีเป็นองค์การนวัตกรรมนั้น ไม่จ าเป็นจะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสมอไป แต่อาจ
เป็นองค์การที่พัฒนา หรือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือการบริการจัดการที่มี
อยู่เดิมนั้นให้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น มีประสิท ธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของค าว่า 
“นวัตกรรม” ของ  Morton (1998: 17) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้
หมดไป แต่เป็นการปรับปรุง  เสริมแต่ง  และพัฒนา และสอดคล้องกับ ไชยยศ เรืองสุวรรณ 
(2521: 14) ที่ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่าหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจาก
เดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้
เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดี
ในทางปฏิบัติ ท าให้ ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งความหมาย
ของนวัตกรรมนี้ขัดแย้งกับนักคิดหลายท่านท่ีว่า นวัตกรรม ” หมายถึง การน าเสนอสิ่งใหม่  
วิธีการใหม่ โดยนวัตกรรม  คือ การรวมตัว  การผสมผสาน  หรือการสังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู่หรือ
ความรู้ท่ีไม่เคยมีมาก่อน  ทั้งยังเป็นกระบวนการของการน าความคิดที่มีประโยชน์และเปลี่ยน
ความคิดออกมาสร้างและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า บริการ และวิธีการด าเนินงาน (Certo, 2000: 
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554; Rue and Byars, 2000: 446; Harvard Business School, 2003: 2; Robbins and 
Judge, 2007: 590)   
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นวัตกรรมไม่จ าเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เสมอไป นวัตกรรม ให้ความส าคัญกับ ความรู้สึกที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้และเห็นคุณค่า ได้ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปในแนวทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมจึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงสิ่ง ที่
มีอยู่เดิมให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ทั้งน้ีการจะเป็นองค์การนวัตกรรม 
และสามารถท าในสิ่งที่ มีอยู่เดิม ให้ดีขึ้นพร้อมกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้นั้น   องค์การ
นวัตกรรม ควร มีระบบต่างๆ ภายในองค์การที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการ
ด าเนนิการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือการบริการจัดการ ซึ่งสอดคล้อง
กับความหมายของ “องค์การนวัตกรรม ” ของ Tidd and others (2001: 315) ที่กล่าวว่าองค์การ
นวัตกรรม คือ องค์การท่ีมีการบูรณ าการองค์ประกอบต่างๆ ให้ท างานร่วมกันเพื่อเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ท าให้นวัตกรรมแพร่ซ่านท่ัวทั้งองค์การ   ซึ่งเป้าหมายของการเป็นองค์การ
นวัตกรรมก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ และช่วยให้องค์การ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสว่นน้ีมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ กีรติ ยศยิ่งยง (2552 :56) ที่ว่า นวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่า  พัฒนาผลิต
สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า  ความ
อยู่รอดและความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์การในตลาดการค้าโลกเสรี  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิด ของ Ekvall (2002: 406) ที่ได้กล่าวว่า องค์การนวัตกรรมเป็นองค์การที่มี
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดย
ใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ ระบบ โครงสร้าง และนโยบายต่างๆ 
 

5.2.2  คุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 
จากความหมายขององค์การนวัตกรรม จะเห็นได้ว่าองค์การนวัตกรรมจะต้องมีระบบ

ภายในองค์การที่สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งระบบภายในองค์การหมายถึง
ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่จะต้องมีการด าเนินการ มีกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการ สร้าง
นวัตกรรม ซึ่งในแต่ละปัจจัยจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่แสดงว่าปัจจัยน้ันๆ 
ควรด าเนินการ และมีกิจกรรมอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อตอบสนองต่อการสร้างสรรค์ ปรับปรุง หรือ
พัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการหรือการบริการจัดการขององค์การให้ดีขึ้น ซึ่งในการ
อภิปรายคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมนี้ จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่องค์การควรจะต้องปฏิบัติ
และด าเนินการ ซึ่งในแต่ละปัจจัยน้ันจะอภิปรายผลโดยแสดงให้เห็นถึงแนวคิด งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และกิจกรรมหรือการด าเนินการของกรณีศึกษาจากต่างประเทศ  เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับนักพัฒนาองค์การ ในการน าไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม 
โดยอภิปรายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี ้



277 

 

 
5.2.2.1  กลยุทธ์ (Strategy) 
คุณลักษณะองค์การนวัตกรรมประการแรก  คือ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย  

(Vision Strategy and Goal) จากการศึกษาพบว่าองค์การส่วนใหญ่ มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเอาไว้
อย่างชัดเจนเช่นกัน ถึงแม้ว่าเป้าหมายด้านนวัตกรรมจะยังไม่ถูกถ่ายทอดไปสู่ระ ดับบุคคลในทุก
องค์การก็ตาม  เนื่องจากองค์การส่ วนใหญ่ยังมุ่งเน้นในส่วนของการกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม
นวัตกรรม การกระตุ้นให้พนักงานคิดสร้างสรรค์ การที่บางองค์การได้ก าหนดให้ความคิด
สร้างสรรค์เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของพนักงาน เป้าหมายจริงก็เพื่อกระตุ้น
ให้พนักงานคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในโครงการนวัตกรรมที่องค์การสร้างขึ้น   

ผลการศึกษาข้างต้นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Christiansen (2000: 40-48) ที่
ได้กล่าวถึงความส าคัญ ของวิสัยทัศน์ไว้ว่า วิสัยทัศน์จะเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนา
องค์การ ดังนั้นการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ จึงจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจซึ่ง
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม องค์การนวัตกรรม จึงควรมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอย่าง
จริงจังในระยะยาว เพราะจะช่วยในการบริหารจัดการองค์การให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความคิดใหม่ๆ  รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้กับการสร้างนวัตกรรม และ ส่งผลให้บุคลากรมี
ความคิดเชิงนวัตกรรมด้วย  นอกจากนี้ Higgins (1995: 242-245) ยังได้กล่าวถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้ว่า  องค์การต้องสร้างความชัดเจนในกลยุทธ์
นวัตกรรมในระดับองค์การ หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงาน และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมนี้จะ ต้องถูก
ประกาศและน าไปปฏิบัติจริง เพราะจะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมของ
ทุกภาคส่วนในองค์การ ซึ่ง  Holder และ Matter (2008) ได้เสนอแนะว่า เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับสูงที่จะต้องสื่อสาร และสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ั น และการ
สนับสนุนนวัตกรรม   

แนวคิดเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมที่กล่าวมาข้างต้นน้ี
ขัดแย้งกับแนวความคิดของนักวิชาการไทย  คือ ดร .บุญเกียรติ และ ดร .ภูมิพร  โดยเห็นว่าใน
วิสัยทัศน์ขององค์การไม่จ าเป็นต้องมีค าว่านวัตกรรมแต่ให้เน้นที่การเปลี่ยนแปลง  บทบาทของ
ผู้น าและวัฒนธรรมองค์การมากกว่า และเป้าหมายนวัตกรรมนั้นก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้มาบีบ
บังคับพนักงาน และไม่ต้องถ่ายทอดไปยังพนักงานระดับล่างให้ดูที่เป้าหมายรวมขององค์การ 
โดยให้องค์การเน้นไปท่ีการสนับสนุนให้พนักงานได้คิดมากกว่า   ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็น ว่า
องค์การท่ีต้องการมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมควรมีวิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์ขององค์การท่ี
เป็นข้อความแสดงถึงความมุ่งม่ันขององค์การ เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานด าเนินกิจกรรม
และปฏิบัติตนเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมในทิศทางเดียวกัน  ส่วนการก าหนด
เป้าหมายนวัตกรรมนั้น ส าหรับองค์การไทยน้ันควรเน้นไปท่ีเป้าหมายรวมขององค์การมากกว่า
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ที่จะต้องแบ่งและถ่ ายทอดลงไปยังพนักงานทุกระดับขององค์การ เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้น
ควรเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่ามีการก าหนดให้ต้องคิดสร้างสรรค์ เพราะจะท าให้คน
เครียดและ ไม่มีแรงจู งใจภายในท่ีจะคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง   ทั้งน้ีอาจตั้งเป้าหมายในระดับ
ทีมงานมากกว่า เพราะนวัตกรรมเกิดขึ้นจา กคนคนเดียวไม่ได้ ต้องมีผู้มีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย
งาน การวัดผลแบบทีมงานจะช่วยส่งเสริมการท างานเป็นทีมและท าให้มีความคิดที่หลากหลาย
มากขึ้น 

จากผลการศึกษาขององค์ การที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมของประเทศไทย ที่
พบว่ามีความชัดเจนในวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม แต่เมื่อพิจารณาไปยังกลยุทธ์และเป้าหมายด้าน
นวัตกรรมขององค์การพบว่ายังไม่มีความชัดเจนน้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาต่างประเทศ
นั้นจะเห็นได้ว่า บริษัท Whirlpool มีความชัดเจนในการสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย  
นวัตกรรมของขององค์การ เห็นได้ชัดผู้บริหารระดับสูง ของ Whirlpool ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมไว้เป็นข้ันตอนแรกของการปลูกฝังนวัตกรรมขององค์การ  
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง (CEO) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมไว้ว่า 
“Innovation from Everyone and Every Where” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและความ
เชื่อม่ันของประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง พร้อมกันน้ี ยังได้ก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นผลลัพธ์  
(Results Goals) เป้าหมายในการปลูกฝังนวัตกรรม (Embedment Goals) และเป้าหมายขีด
ความสามารถส่วนบุคคล (Individual Capability Goals) เอาไว้อย่างชัดเจนด้วย ท าให้เห็นว่า
องค์การท่ีต้องการมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมควรให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้ พร้อ มทั้งก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนในองค์การได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Snyder and  Duarte, 2003: 49-54)   

ในส่วนของ ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างวิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์ขององค์การท่ี
เกี่ยวข้องกับนวัตกรร มนั้น จากผลการศึกษา นักวิชาการ ด้านนวัตกรรม เสนอแนะว่า วิสัยทัศน์
ขององค์การไม่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม แต่ควรมุ่งเน้นท่ีการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Terziovski (2002: 5-14) ที่ได้
เสนอแนะให้ผู้น าองค์การเน้ นการสร้างกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมในแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Incremental Strategy) เพื่อช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและผลิต
ภาพในโรงงาน ส่วนกลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง (Radical Strategy) ให้ใช้
ในช่วงของการเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการ 

ดังนั้นแล้วองค์การควรก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรม
เอาไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการสื่อสารและถ่ายทอดเป้าหมายไปสู่ระดับหน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน 
และบุคลากรในองค์การด้วย เพื่อให้ทุกคนมีพันธะสัญญาร่วมกันในการสร้างสร รค์นวัตกรรมของ
องค์การ  ทั้งน้ีองค์การควรให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายด้านนวัตกรรม
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ในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  เพื่อให้พนักงานมุ่งม่ันและมีส่วนร่วมรับผิดชอบเป้าหมาย
ด้านนวัตกรรมมากขึ้น 

5.2.2.2  โครงสร้างองค์การ (Structure)  
จากการศึกษาพบว่าองค์การส่วนใหญ่ มีโครงสร้ างองค์การ ที่เอื้ออ านวยในการ

ท างานด้านนวัตกรรม แม้ว่าจะไม่ได้เป็น โครงสร้างองค์การแบบราบ (Flat Organization) ก็ตาม 
โครงสร้างองค์การท่ีเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม เช่น มีลักษณะการท างานแบบทีมข้ามสายงาน 
(Cross Functional Team) มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา และมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าที่รับผิดชอบด้านนวัตกรรมโดยตรง และองค์การ
ส่วนใหญ่จะให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายพัฒนาอ งค์การ 
ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือประสานงาน เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การ  

โครงสร้างองค์การสามารถท าให้เกิดผลกระทบท่ีแตกต่างหลากหลายของ
ความสามารถทางด้านนวัตกรรมขององค์การได้  ผลกระทบพื้นฐานได้แก่ การท างานของ
พนักงาน การให้ความสนใจของพนักงาน และการสื่อสารในองค์การ  (Christiansen, 2000: 70)  
ซึ่งองค์การส่วนใหญ่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น มีการจัดโครงสร้างองค์การท่ีสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Higgins (1995: 172-182) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การปรับปรุง
โครงสร้างองค์การให้ส่งเสริมต่อการเป็นองค์การนวัตกรรม จะต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญคือ การ
ออกแบบงาน การกระจายอ านาจในการท างาน การท างานเป็นทีม ผู้จัดการจะต้องขยายการ
ควบคุม และการให้มีส่วนร่วมในการท างาน องค์การนวัตกรรมควรแบ่งโครงสร้างองค์กา ร
ออกเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategy Business Unit: SBU) เพื่อให้มีความยืดหยุ่น มีอิสระ
ในการบริหารจัดการและมีความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และช่วยให้พนักงานมีภาวะ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมให้คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ 
ควรมีลักษณะการท างานแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ที่จะท าให้เกิดความ
หลากหลายทางด้าน แนวคิด ความรู้ และความสามารถ เนื่องจากทีมงานมีสมาชิกที่มาจาก
พนักงานหรือหน้าที่แตกต่างกัน โดยก าหนดจะร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ มีการจัดตั้ งหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ เป็น
ศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

นอกจากนี้ Adair (1996 : 195-230) ยังได้เสนอว่าโครงสร้างองค์การควรมีความ
ยืดหยุ่น เป็นโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิต (Organism) จะท าให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์แล ะนวัตกรรมมากกว่าโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักร (Mechanism) 
ความยืดหยุ่นน้ีรวมไปถึงของบุคคล ทีมงาน หรือองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถเผชิญหน้า 
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Saleh 
และ Wang (1993: 14-21) ที่พบว่า โครงสร้างองค์การส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรม  โดย
เสนอแนะว่าโครงสร้างองค์การควรเน้นความร่วมมือและการสังเคราะห์ ด้วยการสร้างทีมงานที่มี
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ความหลากหลายและกระตุ้นให้ท างานข้ามสายงานมากขึ้น ทั้งนี้การสร้างความยืดหยุ่นใน
โครงสร้างองค์การ ก็คือการท าให้องค์การเป็นแบบ องค์การสิ่งมีชีวิต  ซึ่ง Ahmed (1998: 30-43) 
ได้เสนอลักษณะของโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิต (Organic Structure) ที่ส่งเสริมนวัตกรรม
ไว้ว่าควร ควร มีอิสระจากกฎระเบียบ  มีความไม่เป็นทางการและมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน  มี
มุมมองความคิดเห็นและการตัดสินใจท่ีหลากหลาย  มีการสื่อสารแบบเผชิญหน้า  มีทีมงานร่วม
สายงาน  ให้ความส าคัญกับการปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และจุดมุ่งหมาย  เปิดรับความคิดจาก
ภายนอกองค์การ มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  ไม่มีการแบ่งระดับชั้นบังคับบัญชา  และมี
การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในทุกระดับขององค์การ 

ในส่วนของโครงสร้างองค์การน้ี Tidd and others (2001: 313-340) มีความ
คิดเห็นขัดแย้งว่าลักษณะโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมหรือสนับสนุนการเป็นองค์การนวัตกรรม
นั้นจะไม่มีลักษณะโครงสร้างที่มีรูปแบบที่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทางการสร้างนวัตกรรมของ
องค์การเพราะลักษณะโครงสร้างรูปแบบต่างๆ ก็จะมีความเหมาะสมกับแนวทางการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การท่ีแตกต่างกัน  

ผู้วิจัยเห็นว่า ผลการศึกษามีความสอดคล้องกันในเรื่องที่ว่า โครงสร้างองค์การท่ี
เหมาะสมไม่ควรมีชั้นการบังคับบัญชาท่ีมากเกินไป เพื่อช่วยในการสื่อสารและการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โครงสร้างภายในองค์การควรเน้นให้มีการท างานแบบทีมข้ามสายงาน
หรือทีมงานโครงการ เพื่อให้เกิดแนวความคิ ดที่หลากหลายและพนักงานในองค์การจะมีการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและแนวทางการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เมื่อน าผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างองค์การไทยมาเปรียบเทียบกับองค์การท่ี
เป็นกรณีศึกษานั้น พบว่า การด าเนินการเกี่ยวกับการเป ลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การให้
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมนั้น มีความคล้ายคลึงกัน โดยที่ 3M และ HP ได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์การใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม  โดยแบ่งโครงสร้างองค์การออกเป็น
หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit: SUBs) ที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง 
และมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีอิสระในการ
จัดการและมีอ านาจในการปฏิบัติงานตอบสนองการบริการต่อลูกค้า  และท้ัง 2 องค์การได้สร้าง
ทีมงานนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย เพื่อท าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบโค รงการด้าน
นวัตกรรม รวมท้ังสร้างและพัฒนาความคิดใหม่ให้กับองค์การด้วย โดย 3M ให้ชื่อทีมว่า 
“Venture Team”  ส่วนของ HP นั้นใช้ชื่อทีมว่า “Czars” (Higgins, 1995: 176-177)  ส่วนท่ี 
Whirlpool สร้าง “I-Team” ขึ้น เพื่อท าหน้าที่แพร่กระจายนวัตกรรมในองค์การ สร้างและคิ ดค้น
นวัตกรรมใหม่ และท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมด้วย  โดยสมาชิกในทีมจะคัดเลือกมา
จากคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย เช่น มาจากทุกระดับขององค์การตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง มี
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ความหลากหลายด้านการปฏิบัติงาน  มีความคิดและประสบการใหม่ๆ เป็นต้น  (Snyder and 
Duarte, 2003: 15) 

5.2.2.3  ระบบ (System) 
ภายในระบบขององค์การนวัตกรรมนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งคุณลักษณะขององค์การ

นวัตกรรมออกเป็น 6 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1)  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Management) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานย่อย ดังนี้ 
(1)  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ผลการศึกษาพบว่าองค์การ 

ส่วนใหญ่ มุ่งสรรหาพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยได้ก าหนดให้นวัตกรรม
หรือความคิดสร้างสรรค์เป็นขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงาน และน าขีด
ความสามารถนี้ไปเป็นส่วนหนึ่ง ในเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพ นักงาน ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับแนวคิดของ  Christiansen (2000: 140-143) ที่ได้กล่าวว่า การสรรหาและจ้างงาน
พนักงานนั้น ควรมุ่งเน้นการค้นหาและจ้างงานบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์และ
ภูมิหลังที่มีความหลากหลาย เพราะจะท าให้องค์การมีคนที่มีหลากหลายและมีมุ มมองการคิดที่
แตกต่างซึ่งสามารถท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่จะน าไปพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมได้   จากงาน
ศึกษาวิจัยของ Sunje และ Pasic (2003: 1-3) ได้เสนอตัวแบบตัวแบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ส าหรับองค์การนวัตกรรม ซึ่งในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกพนักงานนั้นเสนอให้ ใช้
วิธีการสรรหาแบบเชิงรุก ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพนักงานให้คัดเลือกจากผู้มีความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ การจินตนาการ และมีค่านิยมนวัตกรรม   และท้ังนี้ยังได้
เสนอแนะว่าส าหรับบุคลากรด้านนวัตกรรมนี้  การปฐมนิเทศไม่มีความจ าเป็น เพราะส่วนใหญ่
เป็นบุคคลที่มีความรู้สูงอยู่แล้ว 

(2)  การพัฒนาพนักงาน จากการศึกษาพบว่าทุกองค์การมีการ 
ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันว่า องค์การต้องมีการลงทุนฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหล ายท่าน  Higgins (1995: 
196) เสนอแนะว่าควรมีการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving: CPS) โดยให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมทั้งผู้น าและ
พนักงานทุกระดับในองค์การ   ส่วน Tidd and others (2001: 313-340) เสนอว่าองค์การควรมุ่ง
พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และควรปลูกฝังให้บุคลากรในองค์การมีนิสัย
แห่งการเรียนรู้  นอกจากมีโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์แล้ว   นอกจากนี้ 
Christiansen (2000: 140-143) ยังได้เสนอวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการหมุนเวียนต าแหน่ง
งาน เนื่องจากจะท าให้พนักงานได้พบกับความคิดและสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน
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เกิดมุมมองในการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากเดิม และช่วยให้ทีมงานมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้ง
แนวคิด การแก้ไขปัญหา และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ   

การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมนั้น Sherwood (2001: 244-283) 
ได้เสนอให้แบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มควรออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่
แตกต่างกัน ดังนี้ (1) ผู้เชี่ยวชาญ คือ บุคคลที่ประสบความส าเร็จในการท างานด้านนวัตกรรม  
ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคทางด้านนวัตกรรม  (2) ผู้เอื้ออ านวย 
คือ ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้เอื้ออ านวยและผู้ฝึกสอน  ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างความคิด บุคคลที่เป็นผู้เอื้ออ านวยต้ องมีทักษะและ
ความม่ันใจในการเอื้ออ านวย รวมทั้งต้องมีความรู้เชิงลึกทางด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คือ บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เครื่องมือและเทคนิคอย่างพอประมาณ ต้องท าให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับกระบวนการนวัตกรรม
ขององค์การ ทราบว่าพวกเขาจะมีบทบาทที่มีศักยภาพในกระบวนการท างานอย่างไร เม่ือไหร่
จะต้องมีการสร้างความคิด และจะมีส่วนร่วมในกระบวนการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
และการพัฒนา และระบบการให้ค่าตอบแทนและรางวัลอย่างไร ซึ่งที่ Whirlpool และ 3M มี
หลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้น า และโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะ
ส าหรับผู้น าในการจัดการกับบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในองค์การด้วย  ซึ่งงานวิจัยของ 
Sunje และ Pasic (2003: 1-3) ได้เสนอแนะให้องค์การจัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานที่
มีความเฉพาะเจาะจงสูงและควรด าเนินการฝึกอบรมภายนอกองค์การ 

(3)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผลการศึกษาพบว่าองค์การ  
ส่วนใหญ่ น าเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Christiansen (2000: 140-143) ที่เสนอแนะให้มีการน า
นวัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยควรให้พนักงานมี ส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย และควรเชื่อมโยงเป้าหมายเข้ากับการเลื่อนต าแหน่งด้วย ส าหรับคนเก่ง 
(Talent) หรือคนท่ีมีศักยภาพสูง ควรมีการพัฒนาสายอาชีพที่ชัดเจน ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็นเป้าหมายท่ีเป็นผลลัพธ์และเป้าหมายกระบวนการ ซึ่ง 
Sherwood (2001: 244-245) ได้กล่าวว่าเป้าหมายท่ีเป็นกระบวนการ คือ การวัดปัจจัยน าเข้าใน
กระบวนการ เช่น เวลาที่ใช้ในการสร้างความคิด  จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ การแบ่งปันความรู้ รวมกับการวัดผลลัพธ์ของขั้นตอนหรือกระบวนการ
นวัตกรรม เช่น จ านวนความคิดใหม่ จ านวนความคิดที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จ านวน
ความคิดที่ได้รับการพัฒนา ส่วนผลลัพธ์สุดท้ายจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม วัดจากผลก าไร
ผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิตที่มาจากกระบวนการใหม่ ซึ่ง Sherwood ได้แนะน าว่า
ส าหรับองค์การที่อยู่ช่วงระหว่างการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นการวัดผลการ
ปฏิบัติงานจากปัจจัยน าเข้าของกระบวนการสร้างนวัตกรรม เช่น จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมการ
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ฝึกอบ รมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระยะเวลาในการสร้างนวัตกรรม แต่เมื่อ
พิจารณากรณีศึกษาจากต่างประเทศเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่า ที่ Whirlpool ได้มี
การแบ่งเป้าหมายวัดผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมทั้งเป้าหมายผลลัพธ์ ไว้อย่างชัดเจน  เช่น 
จ านวนผลก าไรสุทธิ ที่เกิดจากนวัตกรรม จ านวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ จ านวน
ลูกค้าใหม่ซ่ึงเป็นผลมาจากนวัตกรรม เป็นต้น ส่วนเป้าหมายกระบวนการหรือเป้าหมายการ
ปลูกฝังนวัตกรรม เช่น จ านวนงบประมาณและเงินท่ีใช้ในโครงการนวัตกรรม จ านวนความ
หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญในระดับต่างๆ จ าว นโครงการในการจัดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริม
นวัตกรรม เป็นต้น  ซึ่งองค์การที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นั้นยังไม่ได้ด าเนินการให้มีเป้าหมาย
ที่วัดผลการปฏิบัติงานไว้ชัดเจนเช่นนี้ 

ดังนั้นแล้วองค์การนวัตกรรมควรให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนาพนักงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  ซึ่งจากการศึกษาของ Sununta และ Bechter (2001: 35-57) ที่ศึกษา
องค์การประเทศไทย พบว่า นโยบายและการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญในการเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การและมีความสัมพันธ์กันกับระดับนวัตกรรมของ
องค์การด้วย 

2)  การให้รางวัลและการยอมรับ (Reward and Recognition) 
  จากการศึกษาองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมพบว่า ทุก

องค์การมีการให้รางวัลกับผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้มีความพยายาม และผู้สร้างความส าเร็จด้าน ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ในรูปแบบ ที่หลากหลาย  และมี การตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ความคิดและให้รางวัล มีการตั้งเป้าหมาย หลักเกณฑ์การตัดสินให้รางวัล อย่างชัดเจนและ
ยุติธรรม ซึง่ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Christiansen (2000: 126-137) ที่กล่าวไว้ว่า 
องค์ก ารท่ีมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ต้องมีรูปแบบการให้รางวัลที่หลากหลาย เพื่อจะได้
ตอบสนองกับความต้องการที่แตกต่างกันของนวัตกร โดยการให้รางวัลที่เป็นตัวเงินจะต้องมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลที่มีความชัดเจน แต่ทั้งน้ีก็พบว่ารางวัลหรือเงินเดือนก็เป็น
เหตุผลที่ท าให้ระดับความคิดสร้างสรรค์ของนัก วิทยาศาสตร์ลดลงเพราะ นวัตกรจะกังวลอยู่กับ
รางวัลที่เป็นตัวเงิน องค์การจึงควร ให้ความส าคัญกับรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วย คือ การเลื่อน
ต าแหน่งบุคคลที่เกี่ยวกับกับนวัตกรรม การให้รางวัลทางสังคม เพื่อเป็นการยกย่องคนท่ีประสบ
ความส าเร็จ รวมไปถึงรางวัลภายในน่ันคือการที่ พนักงานมีแรงจูงใจภายใน จะท าให้สร้างสรรค์
นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง Sherwood (2001: 244-283) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการให้รางวัล
แก่พนักงานท่ีมีส่วนร่วมหรือพนักงานที่สร้างความส าเร็จด้านนวัตกรรมไว้ว่า การให้รางวัลแก่
บุคคลหรือทีมงานในกระบวนการนวัตกรรมจะประกอบไ ปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การสร้าง การ
ประเมิน การพัฒนา และการน าความคิดไปปฏิบัติ ซึ่งข้ันตอนท้ังหมดน้ีจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่สามารถเกิดขึ้นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง ดังนั้นการระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับ
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รางวัลซึ่งส่งผลที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่นท่ีมีความทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นจึง
ต้องหาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมขององค์การและการให้รางวัลแก่บุคคลที่
เหมาะสมด้วยความยุติธรรม เช่น การให้รางวัลพิเศษแก่บุคคลควรจะมีมูลค่าที่ไม่มากนักแต่มี
เกียรติสูงค่าซึ่งจะมีคุณค่ามากกว่าการได้รับโบนัสประจ าปี เพื่อหลีกเลี่ยงความอิจฉา ไม่
ช่วยเหลือกัน และการต าหนิถึงความไม่ยุติธรรม  ส่วนรางวัลสาธารณชนหรือรางวัลพิเศษ ควรใก้
ส าหรับทีมงานขนาดเล็กจะเป็นวิธีที่ดีกว่าการให้ทีมงานขนาดใหญ่ ซึ่งบางครั้งผู้ที่ไม่ได้อยู่
ภายในทีมงานจะเป็นผู้รับรางวัล เช่น หัวหน้ามักจะเป็นผู้ได้รับรางวัลเนื่องจากผลงานของ
ทีมงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

งานวิจัยจ านวนมากศึกษาถึงการให้รางวัลที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดย Muhlemeyer (1992: 27-36) ได้ศึกษาและเสนอแนะองค์ประกอบของสิ่งจูงใจว่า
ประกอบไปด้วย  (1) สิ่งจูงใจท่ีเป็นวัตถุ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส หรือรางวัล (Award)  (2) 
สถานะทางสังคม ได้แก่ ขั้นต าแหน่งงานและเกียรติยศ  (3) การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะ 
ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนา และแสดงนิทรรศการต่างๆ  (4) การให้ความยืดหยุ่นในการท างาน 
ได้แก่  การใ ห้อิสระในการท าวิจัยและการท างาน  ส่วน Shales (1991: 609-612) ได้ส ารวจ
พบว่าวิธีการให้รางวัลที่ใช้ในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้ผลมากที่สุด คือ 
การให้การยอมรับ รองลงมาคือ การให้รางวัล (Award) และรางวัลที่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้
รูปแบบการให้รางวัลรูปแบบอื่นๆ ที่งานวิจัยได้เสนอ เช่น ความเอาใจใส่และการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน (Ahmed, 1998: 30-43) การให้โอกาสทางอาชีพ การให้
โอกาสในการศึกษาและทุนการศึกษา (Agsornintara and others, 2003: 226-230)  

การให้รางวัลของ 3M นั้นสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัย คือ มี
รูปแบบการให้รางวัลที่มีความหลากหลาย ทั้งรางวัลที่เป็นตัวเงินที่ก าหนดเกณฑ์การให้รางวัลที่
ชัดเจน ส่วนสิ่งจูงใจทางอาชีพนั้น  พนักงานที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจะได้ รับการเลื่อนข้ันหรือต าแหน่ง ถึงแม้ว่าโครงการหรือกิจกรรม
นวัตกรรมที่เคยเข้าร่วมนั้นอาจจะล้มเหลว ซึ่งรูปแบบการเลื่อนต าแหน่งจะแบ่งออกเป็น 2 สาย
อาชีพ คือ  สายบริหารและสายผู้เชี่ยวชาญ เรียกว่า Dual-ladders ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของพนักงานว่าต้องการอยู่ในสายอาชีพใด  ส่วนรางวัลทางสังคมน้ันท่ี 3M จะย่องยกให้ นวัตกร
ที่สร้างนวัตกรรมส าเร็จว่าเป็น “วีรบุรุษ (Hero)” และมีการให้รางวัล Golden Step Award ซึ่ง
เป็นรางวัลส าหรับพนักงานที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความส าเร็จในการสร้างผลก าไรให้กับ
องค์การด้วย และ   ที่ 3M นั้นจะพยายามที่จ้างพนักงานที่มีแรงจูงใจภายในและจ ากัดการใช้การ
จูงใจทางการเงิน  (Christiansen, 2000: 130) 
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ดังนั้นองค์กา รนวัตกรรมควรจัดให้มีรูปแบบการให้รางวัลที่มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแสดงให้พนักงานในองค์การเห็นว่า
องค์การให้ ความส าคัญกับพนักงานทุกคนท่ีเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความส าเร็จด้าน
นวัตกรรมขององค์การ 

3)  การสื่อสาร (Communication) 
 องค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมทุกองค์การมีระบบการสื่อสารท่ี

เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ  โดยเฉพาะระบบการสื่อสารภายในองค์การที่มีความ
หลากหลาย มีการท าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนวัตกรรมกล่าวว่า องค์การจะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย
และให้พนักงานมีการสื่อสารแบบทีมข้ามสาย งานหรือข้ามหน่วยงาน ซึ่งรูปแบบการสื่อสารของ
กลุ่มตัวอย่างนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Tidd and others (2001: 313-340) ที่ว่าองค์การ
นวัตกรรมควรมีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย ปรับปรุงการสื่อสารให้มีความชัดเจนและมี
ความถี่ในการสื่อสารข้ามหน่วยงานและระหว่างองค์การให้มากขึ้น  เพราะจะส่งผลดีต่อการเก็บ
รวบรวมความแตกต่างทางความคิด  สอดคล้องกับความคิดของ Adair (1996: 195-230) ที่เน้น
ให้องค์การใช้การสื่อสารในระนาบเดียวกัน เพื่อ ความเป็นอิส ระของการไหลเวียนข้อมูล  ท าให้
ค้นพบความคิดใหม่ การรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนให้เป็นนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการ
ติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดและความถี่ระหว่างหน่วยงาน  

 Christiansen (2000: 100-108) ได้แบ่งการสื่อสารเป็น 2 รูปแบบ คือ 
(1) การสื่อสารภายในองค์การ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานเพื่อให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสื่อสารระหว่างผู้สร้าง
นวัตกรรมด้วยกันเอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ  (2) การสื่อสาร
ภายนอกองค์การเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับลูกค้า ตลาด และคู่ต่อสู้ โดยเฉพาะการสื่อสารกับลูกค้า
องค์การต้องให้ความส าคัญ เพราะจะท าให้ได้รับข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการสร้างนวัตกรรมใน
องค์การ   

 การที่องค์การมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายน้ัน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lievens and others (1999: 23-47)  ที่พบว่า คุณภาพของการ
สื่อสารภายในและภายนอกองค์การส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการนวัตกรรม  โดยการสื่อสาร
ภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในโครงการนวัตกรรม จะช่วยลดความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับลูกค้า เทคโนโลยี คู่แข่ง และทรัพยากร และช่วยสร้างบรรยากาศ ที่ดีของโครงการ  
พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือในทีมข้ามสาย งาน อีกด้วย ส่วนการสื่อสารภายน อกองค์การ ที่มี
ประสิทธิภาพนั้นมีความสัมพันธ์กับการสร้างความตระหนักและความคาดหวังในด้านการบริการ
และสินค้าของลูกค้า 
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เมื่อพิจารณาตัวอย่างองค์การท่ีได้รับการยอมรับอย่าง 3M นั้น ที่ 3M 
ถือว่าการสื่อสารเป็นทักษะส าคัญในการจัดการนวัตกรรม โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของ 3M จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเป็นอย่างดี โดยส่วนมากจะมีการสื่อสาร
กันในแนวดิ่ง (Vertical Communication) ซึ่งถือเป็นลักษณะที่ส าคัญขององค์การนวัตกรรม ซึ่ง
รูปแบบการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเพื่อให้เกิดองค์การนวัตกรรมของ 3M คือ  การ
ดูแลและให้ค าปรึกษา (Mentoring) โดยจะมีการสอนและให้ค าแนะน ากับพนักงานทุกคนแบบตัว
ต่อตัว มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) ให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ทั่วกัน มีนโยบาย
การเปิดประตู (Open Door) ที่หัวหน้างานและผู้บริหารเปิดประตูห้องท างานต้อนรับพนักงานอยู่
เสมอ และการให้โอกาสแก่พนักงานในการเผชิญหน้ากับลูกค้า (Interface with Customer) 
เพื่อให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าตนเองเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการ (Christiansen, 2000: 154) 

องค์การนวัตกรรมจึงควรมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ  โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายท่ีพนักงานสามารถเข้าถึง
ได้ ส่งเสริมให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน  เพื่อให้เกิ ดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมขึ้นในองค์การ 

4)  การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร (Knowledge and Information 
Management) 

    ผลการศึกษาพบว่าทุกองค์การให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้
และข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ผ่าน
โครงการต่างๆ ที่องค์การจัดขึ้น ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ  Christiansen (2000: 
108-177) ได้ให้ความส าคัญกับการจัด การความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยเสนอแนะว่า องค์การ
ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี และสามารถเผยแพร่ แบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงาน แผนก 
หรือพนักงานทุกคน ให้ทราบข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสร้างนวัตกรรม การจัดเก็บข้อมูลที่ดีจะ
ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเที่ยงตรง และ ทุกหน่วยงานในองค์การจะต้องท าหน้าที่ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาให้พนักงานทุกคนในองค์การทราบ  นอกจากนี้  Higgins (1995: 
334-335) ยังได้เสนอแนะให้องค์การมีระบบการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลระหว่างทีมข้าม
สายงานและระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง ส่วนระบบการจัดการความรู้น้ัน องค์การควรมีการระบุ
ความรู้ สร้างความรู้ใหม่ และกระจายความรู้ให้ทั่วทั้งองค์การ แต่เมื่อพิจารณาถึงความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและนัก วิชาการประเทศไทย พบว่ามีความขัดแย้ง โดยมีความเห็นว่า การจัดการ
ความรู้และข้อมูลข่าวสารไม่ใช่องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม โดยคุณปรีดา เห็นว่า การ
จัดการความรู้ไม่ใช่องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม องค์การควรเน้นที่วัฒนธรรมองค์การ
มากกว่า ซึ่งดร.บุญเกียรติ เห็นว่า การจัดการความรู้จะไม่ส าเร็จหากใช้กับองค์การขนาดเล็ก แต่
จะมีความเหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่มากกว่า ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าองค์การนวัตกรรม
ควรมีการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในรูปแบบของโครงการต่างๆ ที่สร้างขึ้นอย่างไม่
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เป็นทางการ โดยไม่จ าเป็นต้องมี ระบบการจัดการความรู้ท่ีเป็นทางการ แต่ความรู้และความคิด
ต่างๆ ที่ได้จากโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้น้ีควรมีการเก็บรวบรวม
เอาไว้เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆ สามารถเข้ามาดูและน าเอาความรู้เหล่าน้ันไปปฏิบัติใช้ได้โดยง่าย 

ในส่วนของการจัดการความรู้ และข้อมูลข่าวสารนี้ องค์การท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วย คือการท าเว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนและรวบรวม
ความรู ้ ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินการของ Whirlpool ที่ได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
จัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน  โดยสร้างเว็บไซต์ “E-Space 
Innovation” ขึ้น ซึ่งเป็นเว็บไซด์ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรม พร้อมกันน้ีได้จัดตั้ง
ทีมงาน KM เพื่อดูแลเรื่องการจัดการความรู้ขององค์การด้วย และมีการก าหนดวิสัยทัศน์การ
จัดการความรู้ท่ีต้องการสร้างวัฒนธ รรมที่อุดมไปด้วยความรู้และความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย จากงานวิจัยของ Perez-Bustamante (1999: 6-17) ที่ท าการศึกษาเพื่อ
เสนอแนะการจัดการความรู้ส าหรับองค์การนวัตกรรม ได้ให้แนวทางการจัดการความรู้ 3 เรื่อง 
คือ (1) การสร้างวัฒนธรรมความรู้ (Knowledge Culture) ด้วยการการสร้างกลยุทธ์การได้มาซึ่ง
ความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การสะสมความรู้ และการหาประโยชน์จากความรู้ สนับสนุนให้
พนักงานแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างอิสระ สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการส่งผ่านความคิดและความรู้ (2) จัดให้มีผู้จัดการควา มรู้  ที่ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบหาความรู้ แหล่งความรู้ภายในองค์การ พร้อมทั้งรักษาความรู้ ควบคุมการไหลรั่วของ
ความรู้ และท าหน้าที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้พื้นที่แก่พนักงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) 
ส่วนต่างๆ ขององค์การ  ควรสนับสนุนการจัดการความรู้ ผู้บริหารค วรเห็นความส าคัญของ
ความรู้ กระตุ้นให้พนักงานผิดพลาดบ้าง สร้างนโยบายทรัพยากรมนุษย์ที่น าไปสู่การคิด
สร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนความรู้ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต เป็นต้น 

องค์การนวัตกรรมควรให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้และข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ ส่งเสริมให้พนักงา นมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารซึ่ง
กันและกัน มีการน าความรู้ท่ีอยู่ภายในตัวบุคคลออกมาเผยแพร่ มีช่องทางให้พนักงานให้เสนอ
ความรู้และความคิดที่หลากหลาย   ทั้งน้ีควรมีการจัดเก็บความรู้และข้อมูลข่าวสารเอาไว้อย่าง
เป็นระบบเพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้แล้วน าความรู้น้ันไปปรับใช้ได้
ง่าย 

5)  ทรัพยากร (Resource) 
 องค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมให้การสนับสนุนทรัพยากรที่

ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวั ตกรรมที่แตกต่างกันออกไปทั้งงบประมาณ  เวลา และสถานที่ท างาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sherwood (2001: 244-245)  ทีก่ล่าวว่าการท าให้นวัตกรรมเกิดขึ้นใน
องค์การ จะต้องใช้ต้นทุนทางการเงินและเวลา เช่น การใช้เงินในการสนับสนุน การฝึกอบรม 
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การศึกษาความเป็นไปได้ และการพัฒนาความคิด การใช้เวลาในการสร้างความคิด ประเมิน
ความคิด พัฒนาความคิด และการน าความคิดไปปฏิบัติ ซึ่งต้องใช้เวลาและเงินจ านวนมาก  
ดังนั้นองค์การจึงต้องสร้างความชัดเจนในเร่ืองการสนับสนุนทางด้านการเงินหรืองบประมาณใน
การสร้างนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้ถ้าไม่มีเงินหรืองบประมาณสนับสนุน 
นอกจากนี้ พสุ  เดชะรินทร์ (2547: 166) เสนอให้องค์การจะต้องจัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วย  ผลการศึกษาและแนวคิดของ
นักวิชาการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ  Ahmed (1998: 30-43) เรื่องการสนับสนุนทรัพยากร
และการฝึกอบรมที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยองค์การจะต้องสร้างทรัพยากรที่
สนับสนุนการสร้า งนวัตกรรมอย่างเพียงพอ มีงบประมาณเงินทุนสนับสนุน ให้เวลาในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้โอกาสแก่พนักงาน สนับสนุนเครื่องมือต่างๆ ที่ ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
และสร้างโครงสร้างสนับสนุน เช่น ห้องท างาน เครื่องมือ   

ในส่วนของประเด็นสถานที่ท างานนั้นพบว่าองค์การท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างบางองค์การยังคงมีสภาพทางกายภาพของสถานท่ีท างานไม่เอื้อต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  ซึ่งนักวิชาการไทยมีความเห็นว่าขัดแย้ง  โดยคุณปรีดาเห็นว่า องค์การไม่ควรเน้น
เรื่องนี้ เพราะการปรับปรุงสถานท่ีท างานต้องลงทุนสูง ให้เน้นที่การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
มากกว่า ผู้วิจัยมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า ทรัพยากรมีความส าคัญอย่างมากในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม  เพราะหากพนักงานคิดสร้างสรรค์แล้วไม่มีงบประมาณหรือเทคโนโลยีที่จะ
สนับสนุน โครงการนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คิดขึ้นน้ันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง  
ทรัพยากรที่ส าคัญอย่างยิ่งก็คือ งบประมาณ ทั้งส าหรับใช้ในการให้รางวัลสนับสนุน การสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ  ส่วนเร่ืองสถานท่ีท างา นน้ันผู้วิจัยมีความเห็นว่ามี
ผลต่อการคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน องค์การไม่จ าเป็นต้องลงทุนสูงในการปรับตกแต่งสถานท่ี
ท างานใหม่ เพียงแต่ต้องปรับปรุงให้มีพื้นที่ เช่น ห้องประชุม ห้องนั่งเล่น เพื่อให้พนักงานเข้ามา
ใช้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน   ดังนั้นองค์การควรจัดสรรทรัพยากรประเภทต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

เมื่อพิจารณาตัวอย่างองค์การนวัตกรรมอย่าง Whirlpool พบว่า ที่
Whirlpool ให้ความส าคัญกับทรัพยากรอย่างมาก โดย เปรียบเทียบทรัพยากรว่าเป็นเสมือน
กระดูกสันหลังของการปลูกฝั งนวัตกรรม ซึ่งทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการปลูกฝังนวัตกรรม
มากที่สุดคือ “เงินทุน (Fund)” เนื่องจากว่าเงินทุนเป็นท้ังปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความ
ล้มเหลวขององค์การ Whirlpool จึงได้ก าหนดเป้าหมายการลงทุนว่า เงินทุนสามา รถสนับสนุน
ความคิดของพนักงานและนวัตกร ซึ่ งทุกคนสามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนได้ เงินท่ีลงทุนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดขององค์การ ซึ่งพร้อมท่ีจะเสียเงินจ านวนมากเพื่อนวัตกรรม  และต้องลด
หรือท าลายอุปสรรคในการสนับสนุนจัดสรรทรัพยากรแบบเก่า  ที่ Whirlpool  นั้นจะสนับสนุน
เงินทุนแก่พนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนัก งานริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
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การขอรับเงินสนับสนุน และจะมีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ในการวิเคราะห์และสรุป รวมทั้งการหา
ศักยภาพทางการตลาดของความคิดนั้น และอธิบายให้นวัตกรเข้าใจถึงรูปแบบที่ถูกต้องส าหรับ
การสมัครรับเงินสนับสนุนจากองค์การ (Snyder and Duarte, 2003: 87-101) 

6)  การประเมินและการล าเลียงความคิด (Assessment and Pipeline 
Idea) 

 องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี โครงการรับข้อเสนอแนะของ
พนักงานต่อองค์การ (Suggestion Program) โดยสร้างขึ้นเป็นโครงการโดยมีเป้าหมายเพื่อรับ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการท างานของพนักงาน จากนั้นน า
ความคิดที่ได้ไปพัฒนาและใช้ในการแก้ไขปัญหาขององค์การ   ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Higgins (1995: 228-232) ทีว่่า องค์การนวัตกรรมควร มีระบบการประเมินความคิด
ส าหรับนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ  การตลาด และการจัดการ เนื่องจากองค์การ
ต้องการระบบส าหรับการจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะจะเป็น
แนวทางส าหรับให้ความคิดเคลื่อนไปตามล าดับขั้นตอนขององค์การ ควรมีระบบท่ีน าผลจาก
ห้องทดลองมา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและระบบ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ 
นวัตกรรม องค์การจะต้องพยายามเรียนรู้ว่าต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถท าให้ความคิดใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นในห้องทดลองได้ถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จทางการตลาด และควรมี
โปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะ  (Suggestion Program) ที่มีประสิทธิภาพส าหรับนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมการตลาด และนวัตกรรมการจัดการ   โปรแกรม
การให้ข้อเสนอแนะเป็นวิธีการท่ีจะท าให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม   

 Dundon (2002: 173-187) เสนอให้องค์การสร้างช่องทางการมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดให้กับพนักงาน  ซึ่งอาจจะสร้างเว็บไซท์หรือฐานข้อมูล และสร้างความ
ชัดเจนในการประเมินและคัดเลือกความคิดของพนักงานว่าความคิดใดมีคุณค่าหรือความคิดใดที่
สมควรจะได้รับรางวัล ควรสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินให้ แก่พนักงานทุกคนเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้ง ความเข้าใจผิด และการต่อต้านกระบวนนวัตกรรม ซึ่งถ้าต้องการที่จะมี
นวัตกรรม องค์การจะต้องมีกระบวนการเก็บรวบรวมความคิดและการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว คือ การ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น อินเตอร์เน็ต การให้อ านาจการตัดสินใจแก่ผู้บริห ารระดับต่ าลงมา  
เพื่อลดเวลาในการรออนุมัติของผู้บริหารระดับสูง และการใช้เทคนิคกระบวนการแบบคู่ขนาน 
คือ ไม่ต้องรอให้กระบวนการแรกจบลงก่อนแล้วจึงเริ่มต้นกระบวนการท่ีสอง  ควรด าเนินการทั้ง
สองกระบวนการไปพร้อมๆ กัน  Sherwood (2001: 244-283) ได้น าเสนอบทบาทหน้าที่ของ ผู้ที่
ท าหน้าที่ใน การจัดการกระบวนการล าเลียงความคิด หรือผู้สร้างความส าเร็จ (Champion) ซึ่ง
อาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลทั่วไปซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
มากในกระบวนการทางธุรกิจและการวางแผ นกลยุทธ์ บุคคลเหล่านี้จะท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลาง
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การรวบรวมความคิด  จัดการระบบข้อมูลที่จะจัดเก็บความคิดและตรวจสอบความก้าวหน้าจาก
กระบวนการแรกและกระบวนการต่อไปเพื่อน าไปสู่เป้าหมายด้านนวัตกรรม  พิจารณาความคิดที่
ถูกเก็บไว้ทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และท าหน้าที่เป็น เป็นจุด
ศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูลด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์การด้วย 

  ที่ HP นั้นมีระบบท่ีเชื่อมโยงในการประเมินและล าเลียงความคิดและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อน ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ระบบการประเมินความคิดจะ
พิจารณาถึงศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของความคิดว่าความคิดใหม่เหล่ านั้นจะประสบความส าเร็จ
ในทางการตลาดหรือไม่  พร้อมกันน้ีจัดให้มีโปรแกรมที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรมในองค์การซ่ึง
เรียกว่า “The Breakfast of innovation champions Program” ด้วย (Higgins, 1995: 224-226) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ Chaney and others (1991: 577) ที่ได้ให้องค์ประกอบ
ของการจัดการความคิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการประเมินมูลค่าทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าประกอบไปด้วย การสร้างความคิด การประเมินความคิดโดยการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ทางการตลาด การทดลองน าความคิดไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ และการน า
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด   

  นักวิชาการไทย คือ ดร.ภูมิพร และ ดร.บุญเกียรติ   มีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันซ่ึง ขัดแย้ง กับแนวคิดการสร้างระบบการประเมินและล าเลียงความคิด จาก
นักวิชาการชาวต่างชาติ ว่า องค์การนวัตกรรม ไม่ควรมีระบบการประเมินและล าเลียงความคิด 
เพราะความคิดควรเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและไม่เป็นทางการ ไม่ต้องมีการก าหนดขั้นตอน 
และหากระบบหรือวัฒนธรรมองค์การ ไม่เอื้อให้พนักงานได้คิด หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่
ตั้งขึ้นก็จะไม่มีบทบาทในการท างาน  

  ผู้วิจัย เห็นว่า องค์การนวัตกรรมควรมีโครงการรับข้อเสนอแนะของ
พนักงานที่จัดอยู่ในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เมื่อมี
ความคิดเสนอเข้ามาในโครงการแล้วก็ควรมีการประเมินความคิดและโครงการเหล่าน้ัน โดย
คณะกรรมก ารท่ีตั้งขึ้นนี้อาจเป็นการรวมกัน ของพนักงานทุกระดับในองค์การเพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในความคิด แต่ทั้งน้ีต้องมีเกณฑ์ในการประเมินเพื่อรับรางวัลและการพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

5.2.2.4  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
รูปแบบการบริหารจัดการ เกี่ยวข้องกับการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร

ระดับสูง จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารสูงสุดของทุกองค์การให้ความส าคัญกับนวัตกรรม และทุก
องค์การมีความคิดเห็นตรงกันว่าผู้น าคือปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้การสร้างองค์การ นวัตกรรมนั้น
ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ Higgins (1995: 245-246) ที่ว่านวัตกรรมจะ
ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบภาวะผู้น าในทุกระดับขององค์การ  ผู้น าส าหรับ
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องค์การนวัตกรรมหรือผู้น าที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมนั้น ควรเร่ิมต้นจากการสร้างวิสัยทัศน์
และความมุ่งม่ันทางกลยุทธ์ (Strategic Intent) ซึ่งผู้น าจะต้องมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปสู่พนักงานเพื่อท าให้พนักงานมีพันธะสัญญากับวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมขององค์การ   
ผู้น าจะต้องอดทนและยอมรับกับความผิดพลาดหรือล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรม 
เพราะไม่มีนวัตกรคนใดที่จะประสบความส าเร็จ โดยท่ี ไม่เคยผิดพลาดมาก่อน ผู้น าจึงต้อง
ส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส่วนลักษณะการท างานนั้น
จะต้องมีการมอบอ านาจและกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่พนักงานในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะท า
ให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในการสร้างนวัตกรรมและความส าเ ร็จขององค์การ 
รวมท้ังต้องเปิดโอกาสให้พนักงานหรือทีมงานมีอ านาจในการตัดสินใจ  ส่วน Sherwood (2001: 
247-250) กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารอาวุโส มีบทบาทที่ส าคัญมากในการสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ เนื่องจากผู้บริหารอาวุโสเป็นบุคคลที่มีอ านาจในกา รบริหารงาน 
การสร้างนวัตกรรมขององค์การจะประสบความส าเร็จถ้าหาก ผู้บริหารระดับสูงเห็นความส าคัญ
และตั้งใจจริงในการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกระบวนการนวัตกรรม ทั้งน้ีผู้บริหารควรสร้างความ
สอดคล้องระหว่างสิ่งที่ตนเองพูดและการกระท า เพราะบทบาทของผู้บริหารอาวุโสจะเป็นตัว
แบบของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และท่ีส าคัญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่าง
มากต่องบประมาณและการจัดสรรเงินสนับสนุน ผู้บริหารจะต้องเข้าใจว่า การสร้างนวัตกรรม
ต้องการเงินทุนในการสนับสนุนและแผนงบประมาณที่มีความยืดหยุ่น เมื่อต้องการที่จะให้
นวัตกร รมเกิดขึ้นในองค์การ จึงต้องมีการลงทุนในการฝึกอบรมบุคลากรที่เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมให้มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม และสิ่งที่ผู้บริหารควร
ปฏิบัติทุกวัน คือ การแสดงให้พนักงานทุกคนเห็นว่านวัตกรรมมีความส าคัญต่อการอยู่รอดหรือ
การแข่งขันขององค์การ 

การให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมของผู้บริหารระดับสูง สามารถเห็นได้
ชัดเจนจาก ผู้บริหารระดับสูง ของ  Whirlpool ที่ให้ความส าคัญกับนวัตกรรม โดย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง (CEO) มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน  ทุ่มเทในการสร้างและผลักดันนวัตกรรม 
ให้ความช่วยเหลือในทุกกระบวนการนวัตกรรม  และท่ี Whirlpool นั้นถือว่าผู้น าระดับอาวุโส  
ผู้จัดการท่ัวไป  และผู้น าทุกระดับ เป็นผู้น าด้านนวัตกรรม  (Leader of Innovation) คือ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการวางแผน ท างาน สร้างสิ่งแวดล้อมและร ะบบที่ท าให้ทุกคนสามารถที่จะสร้าง
นวัตกรรม ร่วมกับบริษัท    ผู้น ามีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการนวัตกรรม เริ่มจากการพูด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และความคลุมเครือของนวัตกรรม รวมท้ังการกระตุ้นให้พนักงาน
สามารถต่อสู้กับปัญหาและความซับซ้อนของปัญหา ผู้น าจะค้นหาความคิดใหม่ๆ และส่งเสริมให้
พนักงานสร้างความคิดใหม่ๆ ทั้งน้ีที่ Whirlpool มีการฝึกอบรมเรื่องภาวะผู้น าโดยจ าลอง
วัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อให้ผู้น าได้ลองปฏิบัติในการปลูกฝังนวัตกรรมใช้วิธีการ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) และการพัฒนาการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) (Snyder 
and Duarte, 2003: 87-100)   

นอกจากนี้เพื่อให้ทราบว่าผู้น าขององค์การนวัตกรรมควรแสดงบทบาทอย่างไร 
จึงแสดงให้เห็นได้ จากการศึกษาวิจัยของ Jong และ Den Hartog (2007: 41-64) ที่ได้สรุป
พฤติกรรมของผู้น าที่ช่วยสนับสนุนพฤติกรรมนวัตกรรมของพนักงาน  ว่าได้แก่  การท าตนเป็น
แบบอย่างด้านนวัตกรรมด้วยการแสดงพฤติกรรมนวัตกรรม การกระตุ้นสติปัญญา เพื่อเป็นการ
เพิ่มการตระหนักในปัญหา กระตุ้นให้คิดใหม่และหาแนวทางในการปฏิบัติ  การกระตุ้นให้
เผยแพร่ความรู้ ด้วยการให้มีการสื่อสารแบบเปิด การสื่อสารวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน การเป็นท่ี
ปรึกษ าให้กับ ความคิดเห็นและการตัดสินใจของพนักงาน การให้อ านาจแก่พนักงานในการ
รับผิดชอบงานของตนเองอย่างเป็นอิสระ  การสนับสนุนนวัตกรรม โดยไม่ลงโทษพนักงานที่
ท างานผิดพลาด การให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์แก่พนักงาน การชื่นชมหรือแสดงความนับ
ถือพนักงาน การให้รางวัลหรื อการเฉลิมฉลองการให้รางวัลส าหรับผลการปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรม ทั้งรางวัลที่เป็นตัวเงินและวัตถุต่างๆ การให้ทรัพยากรทั้งเวลา และเงิน  การดูแล  
ติดตามกระบวนการท างานของพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่างาน นั้นจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และ การมอบหมายงานท่ีท้าทายให้กับพนักง าน และให้พนักงานมีความมุ่งม่ันใน
การท างานที่ได้รับมอบหมาย 

5.2.2.5  บุคลากร (Staff) 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พบว่า ทุกองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีพนักงานที่มี

ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างาน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Tidd and others (2001: 325-328)  ที่ว่าพนักงานในองค์การนวัตกรรมนั้นต้องเป็นผู้   มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการท างาน มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
มีอ านาจ อิทธิพล เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกองค์การ และเป็นผู้รวบรวมความรู้ 
(Gatekeeper) เพราะถือว่าพนั กงานเป็นแหล่งความรู้ขององค์การท่ีจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ การแก้ไขปัญหา  แต่จากการศึกษายังพบว่า พนักงานขององค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ยังมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังต้อง
ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฝึกฝ นให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่  การกล้าคิดกล้าเสี่ยง 
ความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับ (Reflect Thinking) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การเป็นคนเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างทางความคิดความสามารถในการสร้างแรงจูงใจด้วย
ตนเอง และการมีภาวะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  ซึ่ง ชาพิโร (2549: 22-23) 
ได้เสนอว่า องค์การท่ีต้องการมุ่งไปสู่การเป็นองค์กานวัตกรรมนั้น พนักงานคือบุคคลที่ท าหน้าที่
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์การ องค์การนวัตกรรมจึงต้องการพนักงานหรือบุคลากรที่ มี
ทักษะด้านนวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
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ส่วน Higgins (1995: 274-275) กล่าวว่า พนักงานจะต้องเป็นผู้สร้างความส าเร็จ
ด้านความคิดและนวัตกรรม  (Innovation and Idea Champion) คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 
อดทน กระตือรือร้น มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี มีทักษะในการวิเคราะห์ มี
ความสามารถในการโน้มน้าว การขาย การสร้างแรงจูงใจ มีความฉลาดหลักแหลม และเป็นผู้ที่
เผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ ในองค์การ เพื่อพัฒนาความคิดแล้วน าออกสู่ตลาด ผู้ สร้าง
ความส าเร็จด้านนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้มีอ านาจในการผลักดันความคิดไปท่ัวทั้งองค์การ  ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Ahmed (1998: 30-43) ทีไ่ด้เสนอคุณลักษณะบุคคลส าหรับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมว่าควรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างาน มีความสนใจท่ีหลากหลาย ชอบ
ความซบัซ้อน มีพลังงานงานสูง มีการตัดสินใจท่ีเป็นอิสระ มีการหย่ังรู้ มีความม่ันใจในตนเอง มี
ความสามารถในการไกล่เกลี่ย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน มีความอยากรู้อยากเห็น  มี
การควบคุมภายในและมีความสามารถในการสะท้อนความคิด 

จากกรณีศึกษาองค์การนวัตกรรมนั้น ที่ 3M ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคน 
เพราะถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์การ จึงมุ่งสรรหาและจ้างงานคนที่จะ
เข้ามาท าหน้าที่เป็นนวัตกร (Innovator) ขององค์การ โดยเน้นที่คุณลักษณะที่เป็นคนมีความคิด
สร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น ส ารวจค้นหา แสวงหาแนวทางแก้ไข มีจิ นตนาการ มีความสนใจ
กว้างขวาง กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ค้นหาความคิดจากผู้อื่น มีงานอดิเรก มีความหลากหลาย
สาขาวิชา  เป็นนักแก้ไขปัญหา นักทดลอง นักคิด ไม่กลัวความผิดพลาด ตั้งใจท าในสิ่งที่ไม่
ชัดเจน เป็นนักปฏิบัติ ค้นหาวิธีหลากหลายในการแก้ไขปัญหา  เป็นคนที่มีแรง จูงใจในตนเอง   
เน้นผลงาน มีแรงบันดาลใจในการท างาน มุ่งมุ่นความส าเร็จ มีอารมณ์ขัน ท างานอย่างมี
จริยธรรมแข็งกล้า  ให้สัญญา ท างานเป็นวัฏจักร มีพฤติกรรมการท างานที่ยืดหยุ่น มุ่งไปสู่การ
ท างานที่ส าเร็จ มีความดื้อรั้น และเป็นคนที่มีเครือข่าย (Gundling, 2000: 101) 

ส่วนนักวิชาการไทย คือ ดร .ภูมิพร มีความคิดเห็นขัดแย้งว่า คนทุกประเภท
สามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ การสรรหาสามารถได้คนท่ีเหมาะสมระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่
ส าคัญ คือ สภาพแวดล้อมในองค์การท่ีจะกระตุ้นให้คนได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรม   ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นด้วยในประเด็นท่ีว่า คนทุกคนสามารดคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แต่หากองค์การใดที่
ต้องการมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมนั้น พนักงานในองค์การก็ควรมีพื้นฐานและพฤติกรรม
ที่สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม  การสรรหาพนักงานจึงควร ได้พนักงานที่มีพื้นฐานของ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบคิดหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ และองค์การจะต้องมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้พนักงานได้
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ตนเองมี 

5.2.2.6  ทักษะขององค์การ (Skill) 
ทักษะขององค์การนวัตกรรม คือ การมี เครือข่าย (Network) หรือพันธมิตร  ซึ่ง 

องค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้เห็นความส าคัญของการ มีเครือข่ายหรือพันธมิตร โดย
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เครือข่ายท่ีองค์การส่วนใหญ่สร้างขึ้นนั้นจะ อยู่ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ 
และเทคนิควิธีการสร้างนวัตกรรม  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อ งการสร้าง
เครือข่ายของ Tidd and others (2001: 317-325)  ที่ว่าองค์การที่ต้องการมุ่งสู่การเป็นองค์การ
นวัตกรรมต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย (Network) ซึ่งท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารและทรัพยากรต่างๆ การมีเครือข่ายภายนอกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
เพราะท าให้มีพลังอ านาจในการต่อรองเพิ่มมากขึ้น  

นอกจากนี้ Higgins (1995: 190-191) ได้เสนอแนะให้องค์การ ควรสร้างพันธมิตร
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิต ภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการจัดการด้วยการเปิด
โอกาสให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้เข้าร่วมในทีมงานคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การสร้าง
พันธมิตรเป็นการร่วมมือระหว่างสององค์การ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบการร่วมลงทุน (Joint 
Venture) และการร่วมเป็นพันธมิตรแบบใหม่ พันธ มิตรกลยุทธ์การเปลี่ยนรูป (Transnational 
Strategic Alliance: TSA) ซึ่งเป็นลักษณะของการแบ่งปันทรัพยากร และความสามารถ ซึ่งเป็น
วิธีที่ดีในการกระจายต้นทุนและความเสี่ยงได้ดีกว่าการเป็นพันธมิตรแบบร่วมลงทุน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประสบผลส าเร็จ  

โดยงานวิจัยท่ีศึกษาถึง แรงจูงใจที่องค์การจะเข้าร่วมในเครือข่ายนวัตกรรม ของ 
Pyka (2002: 152-163) พบว่า องค์การจะเข้าร่วมและให้ความร่วมมือภายในเครือข่ายนวัตกรรม 
องค์การมีจะต้องมีสิ่งจูงใจท่ีมาจากฐานของความรู้ (Knowledge Base) โดยสัมพันธภาพภายใน
เครือข่ายน้ันจะเป็นแบบไม่ทางการมากนัก และมีความไว้วางใจกัน โดยเป้าหมายของการ
ร่วมมือกันในเครือข่ายก็เพื่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การและการรักษาพนักงานท่ีเป็นวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ และการเสนอช่องทางของ
ความรูท้ี่จะสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต 

5.2.2.7  ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
องค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม ทุกองค์การให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและ

มีวัฒนธรรมองค์การท่ีสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการเป็นองค์การนวัตกรรม  ซึ่ง 
Christiansen (2000: 180) ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นเสมือนตัวบ่งชี้ระดับนวัตกรรม
ขององค์การดังน้ันแล้วองค์การจะต้องสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดย 
Higgins (1995: 298) ให้เหตุผลว่า เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมให้คนใน
องค์การให้ความส าคัญกับนวัตกรรมเท่าน้ั น แต่ยังสามารถขัดขวางไม่ให้นวัตกรรมเกิดขึ้นใน
องค์การได้อีกด้วย องค์การจึงต้องพยายามค้นหาค่านิยมร่วม (Shared Values) ที่จะช่วยในการ
สร้างนวัตกรรม และพยายามสร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ 

นอกจากนี้ Higgins (1995: 308-310) ได้เสนอแนะไว้ ว่าวัฒนธรรมที่สนับสนุน
นวัตกรรม คือ การให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ และจะต้องให้การยอมรับหรือ
เคารพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ การมีวัฒนธรรมเช่นน้ีจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้
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พนักงานคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม  ส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยงและคิดใหม่ ด้วยการให้
อิสระในการทดลองและการโต้แย้งทางด้านความคิด ยอมรับความผิดพลาดและล้มเหลวที่เกิดขึ้น
โดยไม่มีการลงโทษ ท้าทายกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง ไม่มุ่งเน้นระยะสั้น  การท าให้พนักงานเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าใ น
ความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ ด้วยการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือวีรบุรุษของ
องค์การ การใช้ข้อความ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม มีค่านิยมที่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง องค์การนวัตกรรมจะมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส และมีความสามารถในการ
จัดการในสภาวการณ์ที่ซับซ้อนโดยการน าเอาความคิดใหม่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กระบวนการใหม่   พร้อมทั้งท าให้พนักงานทุกคนในองค์การรับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการจัดการ 
รวมท้ังต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วย 

3M กล่าวว่าความส าเร็จด้านนวัตกรรมของ 3M เป็นผลมาจากการมีวัฒนธรรม
องค์การท่ีเข้มแข็ง คือ  การให้การยอมรับและให้รางวัลแก่วีรบุรุษ (Heroes) ซึ่งคือผู้ที่แสดงให้
เห็นว่าจะท าให้เกิดความส าเร็จในความคิดใหม่และเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ได้ ให้อิสระกับพนักงานใน
การคิดสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงในการท างาน  ให้คุณค่ากับความล้มเหลว (Value in Failure)  
ถ้าหากโครงการไม่ประสบความส าเร็จจะไม่มีการประณาม แต่จะให้การยกย่องกับคุณค่าใน
ความล้มเหลวนั้น ผู้ที่ท างานล้มเหลวเหล่านี้จะไม่ได้รับโทษ เพราะความผิดพ ลาดเป็นเร่ือง
ธรรมดาของธุรกิจและมีความจ าเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความตื่นเต้น สนุกสนาน และ
มีความคาดหวังเสมอในสิ่งที่ท า และถ้าหากความคิดหรือโครงการไม่ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริหาร พนักงานจะไม่ยอมแพ้ (Never Give Up) และจะพยายามท าใหม่เพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับ (Gundling, 2000: 79-80) 

 จากผลการศึกษาวิจัยของ Amabile and others (1995: 1154-1184) พบว่า 
วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงาน โดยจะต้องเป็นวัฒนธรรมที่มีความยุติธรรม มีการตัดสินเชิงสร้างสรรค์ มีการให้
รางวัลและการยอมรับส าหรับพนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ การมีเครื่องมือส าหรับการพัฒนา
ความคิดใหม่ ส่วน  Kriengsak and others (2008: 407-422) ได้เสนอแนะว่าบรรยากาศที่
ส่งเสริมวัฒนธรรม คือ การมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่นวัตกรรมวัฒนธรรม มีความรู้สึกปลอดภัยในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่วนวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม คือ การให้พนักงานมีอิสระและอ านาจใน
การท างาน และให้การสนับสนุนและเอื้ออ านวยในการสร้างนวัตกรรม  ซึ่งบรรยากาศที่ส่งเสริม
นวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมนวัตกรรม และวัฒนธรรม
องค์การท่ีส่งเสริมนวัตกรรมก็มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อผลลัพธ์ของนวัตกรรมด้วย 
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ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าองค์การที่ก าลังเริ่มต้น ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ควร
เริ่มต้นจากการสร้างวัฒนธรรมองค์การท่ีสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะวัฒนธรรม
องค์การจะเป็นสิ่งที่สื่อสารและหล่อหลอม ให้พนักงานในองค์การด าเนินไปในแนวทางเดียวกัน  
วัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์การ ควรเน้นไปท่ีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดสร้างสรรค์  
เน้นการท างานเป็นทีม  และส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง หน่วยงานและองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
5.3  ข้อจ ากัดในการศึกษา 

  
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีข้อจ ากัดของการศึกษาในส่วนของวิธีการศึกษาวิจัย ในข้ันตอน

ของการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) ผู้วิจัยได้พยายามศึกษาหากรณีศึกษาองค์การ
นวัตกรรมต่างประเทศ เพื่อน ามาเป็นตัวอย่างและใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษา แต่
เนื่องจากผู้วิจัยใ ช้วิธีการสืบค้นข้อมูล องค์การต่างๆ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์หรือ
อินเตอร์เน็ต ท าให้มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล จึงเห็นได้ว่า การน าเสนอกรณีศึก ษาองค์การ
นวัตกรรมต่างประเทศนั้น ไม่มีองค์การท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์การนวัตกรรมระดับโลก 
เช่น บริษัทกูเกิ้ล ผู้วิจัยจึงเน้นองค์การท่ีมีข้อมูลครบถ้วนและสามารถน าเสนอเพื่อเป็น
กรณีศึกษาได้อย่างชัดเจน จึงน าเสนอ 3 องค์การ ได้แก่ Whirlpool, 3M และ HP 

ในส่วนของการเก็บรวบรวบข้อมูลผู้วิจัยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับนักปฏิบัติ
จากองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมร่วมกับการใช้แบบสอบถามสภาพองค์การในปัจจุบัน 
แล้วน าข้อมูล 2 ส่วนน้ีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ทั้งน้ีมีองค์การท่ีได้รับการสัมภาษณ์แล้วไป
แต่ไม่ได้ส่งแบบสอบถามกลับคืนมา จึงจ าเป็นต้ องตัดองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างนั้นออกไป ท า
ให้เหลือองค์การท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เพียง 5 องค์การเท่านั้น 

 
5.4  ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

 
จากการศึกษาวิจัยน้ี สามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะ

ส าหรับการน าไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 
5.4.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัติ 

 คุณลักษณะขององค์การนวัตก รรมที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี  จัดได้ว่าเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์การให้กับองค์การท่ีต้องการมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม  โดยสามารถใช้
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แนวคิด 7Ss ในการน าไปพิจารณาคุณสมบัติภายในองค์การของท่านเองว่ามีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะขององค์การแห่งนวัตกรรมที่ได้น าเสนอในการศึกษานี้มากน้อยเพียงใด  

แต่ทั้งน้ีการที่องค์การจะน าไปปรับใช้นั้นยังขึ้นอยู่กับบ ริบทที่แตกต่างกันไปของ
แต่ละองค์การ บางองค์การอาจไม่จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะบางประการตามผลการวิจัย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะคุณลักษณะขององค์การท่ีแตกต่างกัน เช่น ประเภทของธุรกิจ ขนาดองค์การ เป็นต้น  
ซึ่งในส่วนขององค์การท่ีก าลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นสร้างองค์การนวั ตกรรมให้มุ่งเน้นที่การ
สร้างวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมนวัตกรรม และผู้น าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การควรให้
ความส าคัญกับนวัตกรรมและมุ่งม่ันในการสร้างองค์การนวัตกรรมอย่างจริงจัง 

 
5.4.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 5.4.2.1  องค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 12 องค์ประกอบน้ัน สามารถน าไป
แยกศึกษาแต่ละองค์ประกอบ แบบเชิงลึก เพื่อให้ได้คุณลักษณะ กิจกรรม และการด าเนินการที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส าหรับการสร้างองค์การนวัตกรรม  โดยเฉพาะในบริบทขององค์การประเทศ
ไทย 

 5.4.2.2  น าปัจจัยท่ีได้ไปสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ
ทดสอบหาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นการศึกษาองค์การต่างๆ ที่ได้รับรางวัล
ด้านนวัตกรรม หรือองค์การท่ัวไป โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากพนักงานทุกระดับขององค์การ 
เนื่องจากว่างานวิจัยน้ี สัมภาษณ์เฉพาะมุมมองของผู้บริหารหรือผู้ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
สร้างนวัตกรรมเท่าน้ัน 

 5.4.2.3  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพองค์การนวัตกรรม จากปัจจัย
และคุณลักษณะที่ได้ เพื่อให้นักพัฒนาองค์การหรือนักวิจัยน าไปใช้ในการตรวจสอบองค์การ
ต่างๆ ว่าเป็นองค์การนวัตกรรมหรือไม่ และมีปัจจัยใดที่ต้องพัฒนาปรับปรุง 

 5.4.2.4  ศึกษาวิจัยเพื่อ สร้างตัวแบบ (Model) ขององค์การนวัตกรรม ที่เป็น
รูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การนวัตกรรม  ส าหรับผู้บริหารและนักพัฒนา
องค์การ 

 
5.4.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ควรให้การสนับสนุนแก่องค์การภาคธุรกิจ  เช่น องค์การ
หรือสถาบันการศึกษาควรเป็นเครือข่ายที่ดีในการให้การสนับสนุนความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ 
ร่วมมือกับองค์การต่างๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  จัดอบรมแนวทางในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการสร้างองค์การนวัตกรรมที่ถูกต้อง  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติอาจจัดให้มี
การสัมมานาขององค์การต่างๆ ที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้วิธีการ ด าเนินการของแต่ละองค์การจะได้น าไปปฏิบัติได้ 
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แบบสอบถามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

งานวิจัย “การศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 

: กรณีศึกษาองค์การท่ีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม” 

The Study of Characteristics of Innovative Organization: Case Studies from Awarded 

organizations 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือหาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรมท่ีสะท้อนบริบททางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซ่ึงจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การ  
ประโยชน์ท่ีท่านจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม 
2. ท าให้ได้รับทราบปัจจัยองค์ประกอบขององค์การนวัตกรรม 
3. ท าให้ได้ตรวจสอบสภาพขององค์การในปัจจุบัน 
4. ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาองค์การเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามชุดน้ีจะใช้เวลาในการตอบประมาณ 20 นาที โดยในขณะท่ีตอบแบบสอบถามให้ท่าน
พิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันขององค์การของท่านว่ามีคุณลักษณะตรงกับข้อความในแต่ละข้อ
ของแบบสอบหรือไม่ 

นิยามค าศัพท์ท่ีใช้ในงานวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีให้นิยามของค าว่า “นวัตกรรม” ไว้ว่า คือ การน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มา

ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และส่ิงอ่ืนๆ เพ่ือท าให้เกิดส่ิงใหม่ในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด โดยนวัตกรรมน้ีจะเป็นตัวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและ
ผลก าไรให้กับองค์การในระยะยาว 

 “องค์การนวัตกรรม” หมายถึง องค์การท่ีมีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้าน

ต่างๆ โดยมีการบริหารจัดการระบบและทรัพยากรต่างๆ ในองค์การให้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

รายละเอียดของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับคุณลักษณะขององค์การ
นวัตกรรม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 แบบสอบถามรายละเอียดส่วนบุคคล  
   ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพความเป็นจริงขององค์การในปัจจุบัน จ านวน 82 ข้อ 

ผู้วิจัย  นายวุฒิพงษ์  ภักดีเหลา   นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา    รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร  อาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 3 ถนนเสรีไทย  
 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

หมายเหตุ     หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับแบบสอบถาม สามารถติดต่อ นายวุฒิพงษ์  ภักดีเหลา   

   โทร. 08-9497-6990   E-mail: noatch@hotmail.com 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามรายละเอียดส่วนบุคคล 

 

ค าชี้แจง  กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง ตามความเป็นจริงของท่านให้ครบทุกช่อง 
   

 ชื่อ-สกุล......................................................................................................  อายุ...............ปี 
 ชื่อองค์การ.................................................................................................................................... 
 ฝ่ายงาน/แผนกงาน.................................................... ต าแหน่งงาน............................................... 
 ระยะเวลาการท างานในองค์การแห่งน้ี ........................ ปี 
 ระดับการศึกษา................................................................................................... 
 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพความเป็นจริงขององค์การในปัจจุบัน 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันขององค์การของท่าน แล้วท า

เคร่ืองหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับความเป็นจริงของสภาพในปัจจุบันขององค์การของท่านมาก
ท่ีสุดเพียงหน่ึงช่องและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ 

 

คุณลักษณะขององค์การในปัจจุบัน 

ระดับความสอดคล้องกับ 

องค์การของท่าน 

1 

ไม่จริง

เลย 

2 

ไม่

จริง 

3 

ไม่

แน่ใจ 

4 

จริง 

5 

จริง

ที่สุด 

1. องค์การของท่านมีวิสัยทัศน์ท่ีเป็นข้อความแสดงถึงความปรารถนาในการสร้าง
นวัตกรรม 

     

2. องค์การของท่านก าหนดให้นวัตกรรมเป็นขีดความสามารถหลักขององค์การ 

(Organization Core Competency) 

     

3. องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมของ

องค์การ 

     

4. องค์การของท่านมีกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer 
Oriented) 

     

5. องค์การของท่านมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านนวัตกรรม
ไปสู่ระดับต่างๆ ขององค์การ 

     

6. องค์การของท่านมีการส่ือสารวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านนวัตกรรมให้
พนักงานทุกคนรับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน 

     

7. องค์การของท่านมีโครงสร้างองค์การแบบแบนราบ (Flat)      

8. องค์การของท่านมีโครงสร้างท่ีสามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงได้
ง่าย 

     

9. องค์การของท่านมีการบริหารแบบกระจายอ านาจท่ีท าให้พนักงานมีอ านาจ
ตัดสินใจในการท างาน 

     

10. องค์การของท่านมีกฎระเบียบท่ีส่งเสริมการท างานด้านนวัตกรรม      

11. องค์การของท่านมีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit) 
หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านนวัตกรรม 
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คุณลักษณะขององค์การในปัจจุบัน 

ระดับความสอดคล้องกับ 

องค์การของท่าน 

1 

ไม่จริง

เลย 

2 

ไม่

จริง 

3 

ไม่

แน่ใจ 

4 

จริง 

5 

จริง

ที่สุด 

12. องค์การของท่านมีหน่วยงานหรือฝ่ายงานท่ีท าหน้าท่ีในการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) 

     

13. องค์การของท่านมีการจัดต้ังทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ท่ี

ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

     

14.  องค์การของท่านมีวัฒนธรรมท่ีมีผลในการผลักดันให้องค์การเป็นองค์การ
นวัตกรรม 

     

15. องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรมเป็นค่านิยมร่วมของ
พนักงาน 
ทุกคน 

     

16. องค์การของท่านส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเป้าหมาย
ด้านนวัตกรรมขององค์การ 

     

17. องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การท่ีเปิดกว้าง สนับสนุนความหลากหลาย 

และยอมรับความแตกต่างทางความคิด 

     

18. องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าเส่ียง 
และยอมรับความผิดพลาดหรือล้มเหลวจากการท างาน โดยไม่มีการลงโทษ 

     

19. องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมการท างานเป็นทีม       

20. องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมความเชื่อม่ันไว้วางใจกัน 
(Trust) 

     

21. องค์การของท่านมีวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

22. องค์การของท่านมีวัฒนธรรมการท างานท่ีสนุกสนาน      

23. ผู้บริหารในองค์การของท่านมีส่วนร่วมในการท างานด้านนวัตกรรม      

24. ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และกลยุทธ์การท างานด้านนวัตกรรม  

     

25. ผู้บริหารในองค์การของท่านมีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาส
ให้พนักงานท างานด้านนวัตกรรม 

     

26. ผู้บริหารในองค์การของท่านมีการมอบอ านาจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน      

27. ผู้บริหารในองค์การของท่านมุ่งม่ันสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้พนักงานมี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

     

28. ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม 

     

29. ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความสามารถในการบริหารพนักงานท่ีมี

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

     

30. ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความสามารถในการส่ือสารเพื่อสร้างความ
ชัดเจนเก่ียวกับนวัตกรรม 

     

31. ผู้บริหารในองค์การของท่านมีความอดทนรอคอยความส าเร็จจากการ
ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม 
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คุณลักษณะขององค์การในปัจจุบัน 

ระดับความสอดคล้องกับ 

องค์การของท่าน 

1 

ไม่จริง

เลย 

2 

ไม่

จริง 

3 

ไม่

แน่ใจ 

4 

จริง 

5 

จริง

ที่สุด 

32. ผู้บริหารในองค์การของท่านกล้าเส่ียงและยอมรับกับความผิดพลาดหรือความ
ล้มเหลวท่ีจะเกิดข้ึนในการท างาน 

     

33. ผู้บริหารในองค์การของท่านสอนงานและให้ค าแนะน าในการท างานด้าน

นวัตกรรมแก่พนักงาน  

     

34. ผู้บริหารในองค์การของท่านให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีสร้างสรรค์แก่พนักงาน      

35. พนักงานในองค์การของท่านมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม      

36. พนักงานในองค์การของท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ใน
การท างาน 

     

37. พนักงานในองค์การของท่านมีความสนใจใฝ่รู้ (Curious)      

38. พนักงานในองค์การของท่านมีความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับ 
(Reflect Thinking) 

     

39. พนักงานในองค์การของท่านมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      

40. พนักงานในองค์การของท่านกล้าคิดกล้าเส่ียง      

41. พนักงานในองค์การของท่านเป็นคนเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิด 

     

42. พนักงานในองค์การของท่านมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจด้วยตนเอง      

43. พนักงานในองค์การของท่านมีทักษะในการท างานเป็นทีม      

44. พนักงานในองค์การของท่านมีภาวะความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

     

45. องค์การของท่านมีการวางแผนและจัดต้ังงบประมาณท่ีส่งเสริมการท างานด้าน
นวัตกรรม 

     

46. องค์การของท่านให้เวลาแก่พนักงานในการท างานด้านนวัตกรรมและกิจกรรม
พิเศษนอกเหนือจากงานประจ า 

     

47. องค์การของท่านมีเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยท่ีสนับสนุนการท างาน
ด้านนวัตกรรม 

     

48. องค์การของท่านมีพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุนกิจกรรมหรือการท างานด้านนวัตกรรม 
เช่น มีห้องประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Meeting Room) มีมุมสงบส าหรับการ
นั่งทบทวนคิด มีพื้นท่ีส าหรับใช้ติดต่อกับลูกค้า มีพื้นท่ีส าหรับการพักผ่อนและ
เล่นเกมส์ 

     

49. องค์การของท่านมีการสรรหา และคัดเลือกพนักงานท่ีมีสมรรถนะสอดคล้อง
กับการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 

     

50. องค์การของท่านมีการพัฒนาและฝึกอบรมผู้น าให้ได้เรียนรู้วิธีการ 
กระบวนการทางด้านนวัตกรรม  

     

51. องค์การของท่านมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมให้แก่พนักงาน 

     

52. องค์การของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานได้ไปดูงานหรือทัศนศึกษาภายนอก
องค์การ 
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53. องค์การของท่านมีสายอาชีพด้านนวัตกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเลือก
ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 

     

54. องค์การของท่านมีการหมุนเวียนต าแหน่งงานของพนักงานเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการท างาน 

     

55. องค์การของท่านก าหนดเรื่องนวัตกรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

56. องค์การของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

57. องค์การของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับการจ่าย
ผลตอบแทนด้านนวัตกรรม 

     

58. องค์การของท่านมีการรักษาและลดอัตราการลาออกของพนักงานท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

     

59. องค์การของท่านมีการให้รางวัลแก่ผู้ท่ีมีความพยายามหรือผู้ที่ประสบ

ความส าเร็จในการท างานด้านนวัตกรรม 

     

60. องค์การของท่านมีการให้รางวัลท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายด้านนวัตกรรมของ
องค์การ 

     

61. องค์การของท่านมีการตั้งเป้าหมายและหลักเกณฑ์การตัดสินในการให้รางวัล
อย่างชัดเจนและยุติธรรม 

     

62. องค์การของท่านมีรูปแบบของการให้รางวัลท่ีหลากหลายท้ังรางวัลท่ีเป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน 

     

63. องค์การของท่านมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการให้รางวัลท่ีไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
การให้การยอมรับนับถือ มอบหมายงานท่ีมีความท้าทายในงาน การเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน การให้เวลาในการทดลองเรื่องท่ีสนใจ การ

ให้อ านาจและอิสระในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

     

64. องค์การของท่านมีนโยบายการสื่อสารท่ีเปิดกว้าง (Open Communication)      

65. องค์การของท่านส่งเสริมการส่ือสารแบบข้ามสายงาน (Cross Functional 
Communication) เช่น การส่ือสารฝ่ายงานหรือข้ามทีมงาน 

     

66. องค์การของท่านมีรูปแบบและช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ท่ีพนักงาน
สามารถเข้าถึงได้  

     

67. องค์การของท่านมุ่งเน้นการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อรับทราบปัญหาและข้อมูลในการท างาน 

     

68. องค์การของท่านส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะกับลูกค้า ซัพพลาย
เออร์ คู่แข่ง และองค์การอื่นๆ  

     

69. องค์การของท่านมีการระบุและดึงเอาความรู้หรือประสบการณ์การท างานของ
ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานท่ีเก่ง (Talent) ออกมาเป็นความรู้ท่ีสามารถจัดเก็บ
และเผยแพร่ได้ง่าย (Explicit Knowledge) 

     

70. องค์การของท่านมีการส่งเสริมให้พนักงานแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกันท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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71. องค์การของท่านมีการรวบรวมความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมจากท้ัง
ภายในและภายนอกองค์การ 

     

72. องค์การของท่านมีช่องทางการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้าน

นวัตกรรมในองค์การท่ีพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

     

73. องค์การของท่านมีเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตของ
องค์การ เพื่อเป็นพื้นท่ีให้พนักงานได้พบปะแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน 

     

74. องค์การของท่านมีการค้นหาความคิดใหม่ๆ (New Idea) ของพนักงานและ
ผลักดันหรือล าเลียงความคิดน้ันเข้าสู่กระบวนการนวัตกรรม 

     

75. องค์การของท่านมีระบบการประเมินความคิดเพื่อคัดเลือกความคิดท่ีมี
ศักยภาพทางการตลาดไปสู่กระบวนการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม 

     

76. องค์การของท่านมีโครงการรับข้อเสนอแนะของพนักงานต่อองค์การ 
(Suggestion Program) 

     

77. องค์การของท่านมีช่องทางการแสดงความคิดท่ีพนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เช่น เว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต 

     

78. องค์การของท่านมีระบบการจัดเก็บความคิดท่ีเก็บรวบรวมความคิดของ
พนักงานอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการน าความคิด
เหล่านั้นกลับมาใช้ในสร้างนวัตกรรม 

     

79. องค์การของท่านให้ความส าคัญกับการสร้างพันธมิตร (Alliance) และ
เครือข่าย (Network) ในการสร้างนวัตกรรม 

     

80. องค์การของท่านได้รับการสนับสนุนความรู้ เงินทุน หรือเครื่องมือเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย และทรัพยากรต่างๆ จากพันธมิตร (Alliance) ด้านนวัตกรรม 

     

81. องค์การของท่านมีเครือข่ายภายนอกองค์การเพื่อแลกเปล่ียนความคิด ความรู้ 

และเทคนิควิธีการสร้างนวัตกรรม เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ร่วมงาน ท่ี
ปรึกษา นักวิทยาศาสตร์ และสถาบันการศึกษา 

     

82. องค์การของท่านเปิดโอกาสให้บุคคลหรือองค์การภายนอกองค์การมีส่วนร่วม
ในในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับองค์การ เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ 
ผู้ร่วมงาน ท่ีปรึกษา นักวิทยาศาสตร์ และสถาบันการศึกษา 

     

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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“ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม”  
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