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บทนํา 

ปจจุบันสภาพการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ ในโลกน้ีมีความรุนแรงมากขึ้น จากผลกระทบของสภาวะ
โลกาภิวัตน จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยเฉพาะอยางดานเทคโนโลยี  ทําใหในระยะหลังเราไดเห็น
บริษัทหรือกิจการช้ันนําตางที่จะแขงขันกันนําเสนอสินคาหรือบริการที่เปนนวตกรรมใหมๆ สูผูบริโภคบอยขึ้น เชน 
โทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile Phone , Touch Phone) อุปกรณชวยทํางานหรือใหความบันเทิงสวนตัว (PDA , Tablet , iPAD , 
iPod) เครื่องรับโทรทัศนหรือจอภาพความละเอียดสูง (LCD , Plasma , LED) บริการเบิกเงินผานเครื่อง ATM ขามทวีป  
บริการเคเบิลทีวีจายตามเวลาใชงานจริง  ผลิตภัณฑยางรถยนตราคาตามการใชงานจริง เปนตน  ธุรกิจของเราก็เชนเดียวกันก็
จําเปนตองแขงขันกับบรรดาคูแขงทั้งหลายดวยนวตกรรม  และเม่ือเราตัดสินใจท่ีจะแขงขันดวยนวตกรรม จึงเกิดประเด็น
คําถามที่นาสนใจหลายประการ ไดแก เราจะสรางสรรคนวตกรรมใหมๆ ไดดวยวิธีใด นวตกรรมท่ีจะสรางสรรคขึ้นมา
หมายถึงอะไรกันแน  นวตกรรมแบบไหนกันที่สรางสรรคขึ้นมาแลวจะไดรับการยอมรับจากผูบริโภค  สภาวะแบบไหนหรือ
จังหวะเวลาแบบใดจึงจะถือวาเหมาะสมที่จะนําเสนอนวตกรรมสูผูบริโภค  การจัดการองคการหรือโครงสรางองคการ
แบบเดิมที่เปนอยูมีความเหมาะสมแลวหรือไม  และถาหากเราสรางสรรคนวตกรรมใหมไดแลวเราจะสามารถดํารงรักษา
ความสามารถน้ันไดนานแคไหน  ประเด็นคําถามเหลาน้ีเปนเรื่องที่เราควรจะตองใชความพยายามหาคําตอบท่ีชัดเจนที่สุดให
ไดเสียกอน  เน่ืองจากการที่องคการใดก็ตามจะมีความสามารถสรางสรรคนวตกรรมใหม ๆ ไดตลอดเวลาน้ันเปนเรื่องที่ตอง
ใชทรัพยากรจํานวนมาก ทั้งกําลังคน กําลังทรัพย และเวลา  หากการดําเนินการที่ไมมีหลักคิด ไมมีกลยุทธและวิธีการท่ี
เหมาะสม ยอมเปนการลดทอนความสามารถในการแขงขันขององคการน้ันอยางยิ่ง  บทความตอไปน้ีจะเปนการเรียบเรียง
และนําเสนอประเด็นเก่ียวของตางๆ ที่นาสนใจตามลําดับ จนกระท่ังผูอานสามารถพิจารณาเห็นภาพรวมทั้งหมดของการ
สรางสรรคนวตกรรมกับการจัดการเชิงกลยุทธ 

 

 



 

 

เหตุใดนวตกรรมจึงสําคัญ 
 

ในหลายอุตสาหกรรมการสรางสรรคนวตกรรม 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเทคโนโลยี) เปนตัวขับดัน 
(driver) ความสําเร็จที่สําคัญของกิจการ  พบวา 1 ใน 3 
ของยอดขายมาจากนวตกรรมใหมที่เกิดขึ้นในชวงระยะ 5 
ปหลัง ตัวอยางเชน ยอดขาย 45% ของ 3M เปนยอดขายท่ี
เกิดจากสินคาที่เพ่ิงคิดคนและผลิตขึ้นในชวง 5 ปหลัง  
และ ยอดขาย 37% ของ Baxter ในป 2002 มาจากสินคาที่
คิดคนผลิตใหมในชวง 5 ปหลังเชนเดียวกัน 

และเมื่อพิจารณาสภาวะโลกาภิวัตนทางดาน
การตลาด นวตกรรมยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น การเขามา
แขงขันของกิจการจากตางประเทศเปนตัวเรงใหกิจการ
ภายในประเทศย่ิงตองสรางนวตกรรมเพ่ือสรางความ
แตกตางทั้งในตัวสินคาและบริการ (Goods and Services) 
โดยการที่สามารถนําเสนอสินคาหรือบริการที่เปนนวตก
รรมใหมๆ จะเปนการปกปองสวนแบงตลาดและกําไร 
ในขณะที่นวตกรรมดานกระบวนการ (Process) จะเปน
การชวยลดตนทุน 

การใชความกาวหนาดานสารสนเทศในการ
เพ่ิมความสามารถในการสรางนวตกรรม เชน CAD , 
CAM ชวยทําใหการออกแบบและผลิตสินคากลายเปน
เรื่องที่งายและรวดเร็ว หรือ เทคนิคการผลิตแบบยืดหยุน
ชวยใหกระบวนการผลิตสั้นลง และลดระดับความสําคัญ
ของการประหยัดจากการผลิตจํานวนมาก (Economies of 
Scale)  สิ่งตางๆ เหลาน้ีชวยใหการสรางผลิตภัณฑใหมๆ 
มีความแตกตางจากคูแขง และเขาใกลความตองการของ
ผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

อีกตัวอยางหน่ึง สินคานวตกรรมในอดีตที่เปน
ที่รูจักกันดี คือ Sony Walkman บริษัทโซน่ีผลิต 
Walkman ออกมาถึง 75 รุน มีความแตกตางทั้ง ขนาด สี 
และรูปแบบการจัดเก็บ เชน MP3 , Minidisk , CD , 
Cassette , และ Radio ตามปกติการสรางผลิตภัณฑที่
หลากหลายเชนน้ีจะตองใชการลงทุนสูงและเวลามาก   
 

 
โซ น่ีได ใช เทคนิคการผลิ ตแบบยื ดหยุ น  (Flexible 
Manufacturing Technique) ในกระบวนการผลิต ทําให
สามารถลดตนทุนและระยะเวลาการผลิตลงได  ผลที่
ตามมาคือวงจรการผลิตสั้นลง สามารถนําเสนอผลิตใหม
ไดในชวงระยะเวลาที่รวดเร็วกวาคูแขง  เกิดสวนตลาด 
(Segment)  ใหมๆ  ผลิตภัณฑลาสมัยเร็วและมีวงจรชีวิต 
(Life Cycle) ที่สั้นลง   เชน วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ
ซอฟตแวรลดลงเหลือเพียง 4-12 เดือน  ผลิตภัณฑ
ฮารดแวรลดลงเหลือ 12-24 เดือน  เครื่องใชไฟฟาลดลง
เหลือ 18-36 เดือน เปนตน 

ผลกระทบเหลาน้ีทําใหกิจการตางๆ ตองให
ความสําคัญกับความไดเปรียบเชิงกลยุทธดานนวตกรรม
มากย่ิงขึ้น  กิจการใดที่ไมสามารถสรางสรรคนวตกรรม
ใหมๆ ได จะประสบกับผลกําไรท่ีลดลงและผลิตภัณฑจะ
ลาสมัยในที่สุด  ถึงแมจะไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของนวตกรรมตอธุรกิจและการแขงขันแลวก็ตาม  หลาย
กิจการไดพัฒนานวตกรรมใหมๆ โดยไมไดมีกลยุทธ ไม
มีแนวทางการพัฒนานวตกรรมที่ชัดเจน หรือ แมแตการ
เลือกกระบวนการจัดการโครงการพัฒนานวตกรรมกรรม
ที่ดีพอ  การกําหนดโครงการพัฒนานวตกรรมที่กิจการ
ของตนไมสามารถสนับสนุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
การเลือกโครงการท่ีไมเหมาะสมกับทรัพยากรและ
วัตถุประสงคของกิจการ 

อยางไรก็ตามกระบวนการสรางสรรคนวตก
รรมไมควรมีเง่ือนไขขอจํากัดที่เกิดจากกฏเกณฑหรือ
แผนดําเนินงานใดๆ  จากการศึกษาพบวาการสรางสรรค
นวตกรรมที่จะประสบความสําเร็จไดน้ันจะตองมีการ
กําหนดกลยุทธและดําเนินกลยุทธที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม
ไมใชสวนใหญของแนวความคิดการสรางผลิตภัณฑ
ใหมๆ จะไดรับการพัฒนาจนเปนนวตกรรมที่สําเร็จ
สมบูรณ   พบวามีนอยมากที่แนวคิดใหมจะประสบ
ผลสําเร็จ  หลายโครงการไมประสบผลสําเร็จทางดาน
เทคนิค  หลายโครงการไมประสบผลสําเร็จในการทําเปน



 

 

การคา  โดยภาพรวมแลวพบวามีเพียง 1 ใน 3,000 ของ
แนวคิดเริ่มตนเทา น้ันที่จะประสบผลสําเร็จในการ

สรางสรรคเปนนวตกรรมทั้งดานเทคนิคและเชิงการคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรวยกรองนวตกรรม (ที่มา : Melissa A. Schilling) 

 

แหลงท่ีมาของของนวตกรรม 
 

นวตกรรมมีกําเนิดมาจากหลายแหลง ไดแก 
จากตัวบุคคล (Individuals) เชนนักประดิษฐที่ชอบทําตัว
โดดเด่ียว  หรือ  บุคคลที่ชอบประดิษฐสิ่งตางๆ  เ พ่ือ
แกปญหาเฉพาะของตนเอง  อาจมาจากงานคนควาวิจัย
ของมหาวิทยาลัย มาจากหองทดลอง หรือหนวยงาน
อภิบาล (Incubators) ของรัฐ หรือ จากองคการเอกชนไม
หวังผลกําไร  แตดูเหมือนวาการสรางนวตกรรมจาก
องคการเอกชนที่มุงหวังกําไรจะมีความเหมาะสมหลาย
ประการ เน่ืองจากมีความพรอมดานทรัพยากรและการ
บริหารจัดการที่มี เปาหมายท่ีชัดเจน  ประโยชนและ
ผลตอบแทนเปนแรงจูงใจที่ดีในการพยายามสรางความ

แตกตางของสินคาและบริการ สิ่งเหลาน้ีสรางความ
ไดเปรียบไดมากกวาองคการไมมุงหวังผลกําไรและ
หนวยงานของรัฐ 

นอกจากน้ีนวตกรรมอาจไมไดเกิดจากองคการ
ใดองคการหน่ึงโดยเฉพาะ แตอาจเกิดจากการติดตอ
เช่ือมโยงขององคการท้ังหลายเหลาน้ัน เครือขายความ
รวมมือของบรรดานักประดิษฐจะเปนการยกระดับของ
การใชความรูและทรัพยากรท่ีมาจากหลากหลายแหลง 
และถือไดวาเปนความกาวหนาที่ทรงพลังที่จะสามารถ
สรางนวตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นได  

 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ระบบแหลงกําเนิดของนวตกรรม (ที่มา : Melissa A. Schilling) 

แหลงกําเนิดความคิดสรางสรรค  Creativity 
 

นวตกรรมเริ่มตนดวยการสรางความคิดแปลก
ใหม  ความสามารถในการสรางความคิดแปลกใหม น้ี
เรียกวา “ความคิดสรางสรรค (Creativity)”  ความคิด
สรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการสรางงานที่มี
ประโยชนและแปลกไมเหมือนใคร ความแปลกใหมน้ี
หมายถึงสิ่ งที่ ไม เหมือนกับสิ่ งที่ เคยมีมากอน  การใช
ประโยชนหรือการใชแกปญหาก็ไมเหมือนกับที่เคยทํามา
กอน   ระดับของความแปลกใหมน้ีเปนผลมาจาก ประการที่
หน่ึง ลักษณะการใชงานที่มีความแตกตางจากของเดิมมาก
นอยเพียงใด และ ประการที่สอง ประสบการณในอดีตของ
ผูรับรู (ที่เรียกกันวาเปน การปรับเปล่ียนเล็กนอย หรือ เปน
ความแตกตางแบบกาวกระโดด)   สินคาที่แปลกใหมใน
สายตาผูผลิต แตถาเปนที่คุนเคยในสายตาคนสวนใหญ
อาจจะเรียกวาเปนแค งานประดิษฐซ้ํา (Re-invention)  สิน
คานวตกรรมควรจะตองสรางความรูสึกแปลกใหมตอผูรับรู
โดยทันที ถึงแมวาจะเคยเปนที่รูจักมาบางแลวในบางสวน
ของโลก  สินคานวตกรรมควรจะเปนสิ่งที่แปลกใหมทั้งตอ
ตัวผูผลิตเอง ตอลูกคาหรือผูรับรู และตอสังคมในระดับ
กวาง  

 
 

1.  ความคิดสรางสรรคระดับบุคคล (Individual 
Creativity) 

 ความสามารถท่ีจะสรางสรรคระดับบุคลเปนการ
ทําหนาที่ดานสติปญญา  ความรู  วิธีคิด บุคลิกภาพ สิ่งจูงใจ 
และสภาพแวดลอม   สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการมีวิธีคิด
อยางสรางสรรค  จะรวมทั้งความสามารถในการที่จะ
พิจารณาปญหาแตกตางออกไปจากแนวทางเดิมๆ แตดวย
วิธีคิดที่แปลกใหมเสมอ  ความสามารถในการวิเคราะหวา
แนวความคิดใดท่ีคุมคาหรือไมคุมคาในการคนหาตอไป 
และความสามารถท่ีจะแสดงออกทําใหผูคนไดเห็นคุณคา
ของแนวความคิดเหลาน้ัน    อยางไรก็ตามในมุมมองของ
ความรู ความคิดสรางสรรคอาจจะเปนดาบสองคม ถาหาก
เจาของแนวความคิดไมมีความรูในสาขาน้ันๆ มากเพียงพอ  
คนกลุมน้ีก็อาจจะไมสามารถเขาถึงประโยชนที่แทจริงของ
ความคิดน้ันไดมากพอ  ในทางกลับกัน บุคคลที่มีความรู
เฉพาะดานน้ันมากๆ ก็จะกลายเปนวาติดกับดักตนเอง กับ
ดักในวิธีการคิดหาเหตุหาผล (Logic)   โลกทัศนหรือ
กระบวนทัศนในการมองสิ่งตางๆ (Paradigm) ที่เปนตัวตน

 



 

 

ของตนเองอยู สิ่งเหลาน้ีจะเปนเครื่องก้ันทําใหไมสามารถ
คิดหาทางแกปญหาจากมุมมองแบบอื่นๆ   ดังน้ันเปนไปได
วาบุคคลที่มีความรูระดับเฉลี่ยก็อาจจะสามารถสรางวิธีการ
แก ป ญหาที่ ส ร า งสร รค ไ ด ดี ก ว า บุ ค คลที่ มี ค ว ามรู
เฉพาะเจาะจงในดานน้ันๆ ดวยซ้ําไป  
 แมจะใหความสําคัญตอรูปแบบวิธีคิด (Thinking 
Styles) บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคก็ควรเลือกที่จะคิด
อะไรตางๆ เชิงนวนิยาย  โดยสามารถแยกแยะระหวาง
ปญหาใดที่สําคัญหรือไมสําคัญ เปนบุคคลที่มุงมั่นเอาชนะ
อุปสรรค และพรอมเขาเสี่ยงกับสิ่งน้ันอยางมีเหตุผล   
 แรงจูงใจภายในตน (Intrinsic Motivation) เปนสิ่ง
สําคัญยิ่งตอการมีความคิดสรางสรรค  บุคคลจะแสดง
ความคิดสรางสรรคตองานที่เขามีความสนใจอยูเดิมและ
พรอมจะสนุกกับมัน  อยางไรก็ตามบุคคลจะแสดงความคิด
สรางสรรคออกมาไดมากย่ิงขึ้นตองการสภาพแวดลอมที่ให
การสนับสนุนและสามารถตอบแทนรางวัลใหแกเจาของ
ความคิดสรางสรรคเหลาน้ัน 
 
2. ความคิดสรางสรรคระดับองคการ (Organizational 

Creativity) 
 การคิดสรางสรรคระดับองคการจัดวาเปนการทํา
หนาที่ของบุคคลที่อยูในองคการน้ันๆ  ความหลากหลาย
ของกระบวนการทางสังคมแลปจจัยแวดลอมภายใน
องคการ เปนเครื่องกอรางสรางวิถีทางในการที่บุคคลจะ
ประพฤติปฏิบัติและมีปฎิสัมพันธตอกัน   การสรางสรรค
ระดับองคการน้ันไมใชเปนเพียงแคการมีหรือการอยูรวมตัว
กันอยางง ายๆ  ของการสรางสรรคระดับบุคคล   แต
โ ค ร งส ร า ง อ ง ค ก า ร  ลั ก ษณะขอ ง ง านป ร ะ จํ า วั น 
ผลประโยชนตอบแทน เหลาน้ีลวนอาจจะเปนเครื่องกีด
ขวางหรือสงเสริมการมีความคิดสรางสรรคก็ได 
 วิธีการอยางงายที่บริษัทตางๆ มักใชกัน คือ การ
ติดต้ังกลองรับคําแนะนํา (Suggestion Box)  ในอดีตที่ผาน
มา บริษัท NCR เปดกลองรับคําแนะนําจากลูกจางราย
ช่ัวโมง โดยตอบแทนเปนเงินรางวัล 1 USD สําหรับ

แนวความคิดที่สามรถจะนําไปปฏิบั ติได   ปรากฏวา
หลังจากน้ันมีขอเสนอแนะเขามาถึง 7,000 เรื่อง และ
สามารถนําไปใชไดถึงหน่ึงในสาม 
 Honda America  จัดทํา “ระบบความคิดที่
ขับเคล่ือนโดยพนักงาน (EDIS : Employee-Driven Idea 
System)”  พนักงานคนใดที่เสนอความคิดเขามาจะไดรับ
รางวัลเปนการรับรูและใหการยอมรับนับถือมากกวาการ
ตอบแทนเปนเ งิน  โดยที่ เจ าของความคิด น้ันจะตอง
รับผิดชอบตอไปในการติดตามการปฏิบัติตามแนวความคิด
น้ัน คอยใหคําแนะนําจนกวาแนวความคิดน้ันจะไดรับการ
ปฏิบั ติจนครบถวน  และปรากฏวา  มีแนวความคิดที่
เสนอแนะเขามาและสามารถนําไปปฏิบัติไดจนเกิดผล
สําเร็จมีมากถึงรอยละ 75 
 อีกตัวอยางหน่ึงที่นาสนใจ คือ ธนาคาร Bank 
One ซึ่งเปนธนาคารใหญอันดับตนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใหพนักงานสามารถเขาถึง ศูนยรวบรวม
จัดเก็บแนวความคิด (Idea Repository) โดยผานระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ภายในบริษัท  พนักงานทุกคน
สามารถสงความคิดเห็น โตตอบ หรือ เสนอแนวความคิด
รวมกันได  ดวยการแลกเปลี่ยนความคิดกันแบบน้ีทําให
พนักงานตางก็ชวยกันประเมิน กล่ันกรอง และ ปรับปรุงทุก
อยางใหเขากันไดกับประโยชนตางๆ ของผูมีสวนไดสวน
เสียไดอยางลงตัว 
 โดยสรุปแลวระบบการรวบรวมความคิด เชน 
การต้ังกลองรับคําแนะนํา เปนเรื่องที่งายและไมสิ้นเปลือง
คาใชจายมาก แตก็เปนเพียงขั้นตอนแรกๆ ที่จะปลดปลอย
ความคิดสรางสรรคของพนักงาน ในปจจุบันหลายกิจการ
ไปไกลกวาน้ัน เชน Motorola 3M และ HP ไดลงทุนจัดทํา
โปรแกรมเก่ียวกับ ความคิดสรางสรรค โดยโปรแกรมน้ี
สนับสนุนให ผูบริหารพยายามสงสัญญาณลงไปถึง
พนักงานทุกคนใหเห็นวา ความคิดและการเปนตัวของ
ตัวเองของพนักงานจะไดรับการยอมรับนับถือเสมอ  สิ่งน้ี
กอใหเกิดวัฒนธรรมองคการใหม และดูเหมือนวาจะเกิด
ประสิทธิภาพที่ดีกวาการใหรางวัลตอบแทนเปนเงิน ซึ่งใน



 

 

ความเปนจริงแลว รางวัลตอบแทนที่เปนเงินไดสรางปญหา
ซอนเรนภายในองคการ ดวยการสงเสริมใหพนักงาน
มุงเนนใหความสําคัญไปที่แรงจูงใจจากภายนอก (Extrinsic 
Motivation) มากกวาแรงจูงใจที่เกิดจากภายใน (Intrinsic 
Motivation) 
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