Ten Steps for Boosting Your Firm’s Innovation
By Jeffrey Baumgartner
www.realinnovation.com

หากท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่านให้กลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นงาน
ที่ยากและซับซ้อน ลองพิจารณา 10 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่ Mr. Baumgartner ผู้นาด้านการบริหารจัดการ
กระบวนการเชิงนวัตกรรมชาวอเมริกันได้เสนอแนะไว้ อาจทาให้ท่านรู้สึกว่าการนาพาองค์กรท่านให้เป็น
ผู้นาทางด้านนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ง่ายมาก ...
1. Know What Innovation Means
ผู้บริหารหลายคนให้ความสาคัญแก่นวัตกรรมเป็นอันดับแรก แต่ก็ยังไม่สามารถให้ความหมายของ
นวัตกรรมในรูปแบบง่าย ๆ ได้ ซึ่งแท้จริงแล้ว นวัตกรรม หมายถึง การนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มา
ปฏิบัติดาเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร อาทิ ต้นทุนการดาเนินงานลดลง หรือ รายได้ที่มากขึ้น
2. Innovation is a Group Thing
ต้องเข้าใจว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นนวัตกรรมเฉพาะบุคคล ในทางตรงกันข้าม นวัตกรรมคือสิ่งที่ต้อง
ร่วมมือกันของกลุ่ม ถึงแม้ส่วนมากจะกล่าวถึงผู้นานวัตกรรมกับความคิดที่พัฒนาไปสู่นวัตกรรม แต่ความคิด
นั้น จริง ๆ แล้วเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น เพราะจะต้องนาความคิดดังกล่าวผ่านกระบวนการการประเมินความ
เป็นไปได้ในการพัฒนา และกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนความคิดให้สามารถเป็นนวัตกรรมจริงในที่สุด ซึ่งการ
มีส่วนร่วมจากหลาย ๆ ฝ่ายเป็นสิ่งสาคัญในทุกกระบวนการของการดาเนินการทางด้านนวัตกรรม
3. Define Your Innovation Goal
การดาเนินการด้านนวัตกรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอ ท่านควรต้องมีวัตถุป ระสงค์ของนวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยส่วนมากวัตถุประสงค์เหล่านี้ควรใกล้เคียงกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
อาทิ พัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 5% หรือ เป็นองค์กรชั้นนาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
และเมื่อใดวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมขององค์กรท่านชัดเจน ท่านจะค้นพบนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งการริเริ่มต้น
เชิงสร้างสรรค์จะผุดเข้ามาอย่างรวดเร็ว
4. Put Your Money Where Your Mouth is
ถ้ า นวั ต กรรมเป็ น สิ่ งส าคั ญ อั นดั บ แรกขององค์ ก รท่ า น ท่ า นต้ อ งแน่ ใ จว่ า มี งบประมาณจ านวนหนึ่ ง
สาหรับการดาเนินงานด้านนวัตกรรม หลังจากนั้นท่านต้องสร้างกระบวนการนวัตกรรม วางทีมงาน ลงทุนทั้ง
เครื่ อ งมื อ ทางนวั ต กรรมและการฝึ ก อบรม ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ง บประมาณทั้ ง สิ้ น จ าไว้ ว่ า
ถ้างบประมาณทางด้านนวัตกรรมของท่านเป็นศูนย์ ความเอาใจใส่ที่องค์กรของท่านจะให้กับนวัตกรรมก็เป็น
ศูนย์ และถ้ามีงบประมาณสาหรับนวัตกรรม ท่านสามารถแน่ใจได้ว่าองค์กรของท่านจะจัดสรรงบประมาณ
สาหรับนวัตกรรมมาดาเนินการในแผนกของท่าน
5. Work on Your Innovation Culture
เพื่อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ นการด้ า นนวั ต กรรม ท่ า นจ าเป็ นต้ อ งมี วั ฒนธรรมในองค์ ก รท่ า นที่ ใ ห้
ความสาคัญกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ และสนับสนุนกระบวนการทางด้านนวัตกรรม ถ้าในเหตุการณ์สมมติ
ว่ามีเด็กฝึกงานเสนอความคิดที่แปลก ๆ ในที่ประชุม แล้วองต์กรของท่านหัวเราะและผู้บริหารไม่เคยให้
ความสนใจ แปลว่าองค์กรท่านไม่มีวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม แต่ในทางตรงข้าม ถ้าองค์กรของท่านยินดีรับฟัง
และ
พูดคุยถึงสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินการตามความคิดที่เสนอ พร้อมกับซักถามกลับว่าจะมีทางใด
ที่จะก้าวข้ามสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ได้ แปลว่าองค์กรของท่านมีวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม และมีแนวโน้มสามารถ
เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรมได้ในอนาคต
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6. Establish Diverse Teams
ต้องสร้างความหลากหลายให้เกิด ความหลากหลายของสมาชิกจะนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ความคิด รวมทั้งความสร้างสรรค์ที่กว้างขวางขึ้นไปยังทีม ดังนั้น ท่านควรแน่ใจว่าทุกทีมที่มีส่วนช่วยเหลือ
ในกระบวนการด้านนวัตกรรมควรมีความหลากหลายมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
7. Collaborative Tools
ความร่วมมือถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนการด้านนวัตกรรมได้ เครื่องมือ
การบริหารจัดการกระบวนการทางด้านนวัตกรรมสามารถช่วยอานวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือข้าม
ส่วนกันในองค์กร อย่างไรก็ตาม เครื่องมือส่วนมากอาจมีประโยชน์ในการสร้างและการแบ่งปันความคิดแต่
ควรรอบคอบในการเลื อ กเครื่ อ งมือให้สั มพันธ์กั บ วัต ถุป ระสงค์ ด้ านนวั ตกรรมของท่า นด้ ว ย เพราะถ้า ไม่
สัมพันธ์กันแล้ว เครื่องมือดังกล่าวอาจจะไม่ช่วยให้องค์กรท่านกลายเป็นนวัตกรรมมากขึ้น
8. Make Mistake
เรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยส่วนมากนวัตกรรมมักจะมาจากการลองผิดลองถูกมากมายหลาย
ครั้ง ตราบใดที่ท่านสามารถระบุได้ว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์จะไม่ได้ผลในการดาเนินการด้านนวัตกรรม
ในช่ วงเริ่ มแรก ท่า นสามารถหยุด การดาเนิ นการก่อนที่จ ะเสียงบประมาณจ านวนมากไป อย่า งไรก็ ตาม
ท่านสามารถยินดีกับทีมที่รับผิดชอบสาหรับความพยายามของพวกเขา พร้อมกับประเมินว่าอะไรดาเนิน
ผิดพลาด รวมทั้งเรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาและพยายามอีกครั้ง แต่ถ้าเกิดความผิดพลาดจะทาให้พนักงาน
เสียงาน จะทาให้ไม่มีใครกล้าที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ และจะทาลายการเกิดขึ้นของนวัตกรรม
ใหม่ ๆ
9. Implement

นวัตกรรมไม่ใช่เพียงความคิดเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมเป็นการนาความคิดเชิงสร้างสรรค์มาปฏิบัติ
ด าเนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ถ้ า องค์ ก รท่ า นไม่ ร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ล้ ว
กระบวนการด้านนวัตกรรมจะมากกว่าการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อย และถ้าพนักงานสังเกต
ว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ของพวกเขาไม่ถูกนาไปปฏิบัติใช้ในองค์กร พวกเขาจะไม่ยุ่งกับการแบ่งปันหรือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เลย
10. Evaluate and Improve
กระบวนการเชิงสร้างสรรค์สามารถพัฒนาทาให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
เป็นกลไกสาคัญ ด้วยเหตุนี้เอง คือ เหตุผลที่ทาไมเราจาเป็นที่จะต้องมีการทบทวนกระบวนการทุกขั้นตอน
รวมทั้งผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ท่านควรที่จะใช้กระบวนการด้านนวัตกรรมของท่านในการสร้าง การ
พัฒนา และการนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้กระบวนการด้านนวัตกรรม
ขององค์กรมีคุณค่ามากขึ้น
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ตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสาเร็จในการใช้นวัตกรรมสาหรับการดาเนินงาน
ดีแทค
หลักใหญ่ ๆ ของบริษัทดีแทค คือ ดีแทคพยายามจะบริหารให้มีความสนุก ให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของความสาเร็จ โดยเริ่มต้นขับเคลื่อนธุรกิจผ่านนวัตกรรมทางการตลาดด้วยการพาพนักงานแต่ละแผนกออก
เยี่ยมเยียนตัวแทน และลูกค้าอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้บริษัทประสบความสาเร็จ คือ Innovation ผู้บริหารระดับสูงใช้เวลาน้อยกว่า 50% ใน
ออฟฟิ ต แต่ จ ะใช้ เ วลาส่ ว นมากในการพบลู ก ค้ า เนื่ อ งจากมองว่ า วิ ธี ก ารออกไปเล่ า เรื่ อ งราวเป็ น วิ ธี ที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และดีแทคพยายามสร้างคุณค่า เพิ่มให้ลูกค้า โดยพยายามคานึงถึงความต้องการของ
ลูกค้า เข้าใจลูกค้า
ดีแทคพยายามสนับสนุนคนให้กล้ามีความคิดใหม่ ๆ ถ้าคิดว่า 80% ของความน่าจะเป็น น่าจะใช่ก็ทาไป
เลย สิ่ ง ที่ จ ะท าให้ บ ริ ษั ท เติ บ โตต่ อ ไปในอนาคต คื อ การที่ มี พ นั ก งานที่ ส ามารถมี น วั ต กรรมทางความคิ ด
สร้างสรรค์ และต้องสร้างวัฒนธรรมที่ทาให้พนักงานมีความสามารถที่จะทาแบบนั้นได้ เป็นวัฒนธรรมที่ยอมให้มี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ความผิดพลาดยอมได้ ในเมื่อพนักงานสามารถแก้สิ่งที่ผิดได้ สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่

ผิดและปรับปรุงให้ดีขึ้น
และอีกอย่างที่สาคัญ คือ บทบาทผู้นา ต้องกล้าเสี่ยงและคิดนอกกรอบ สร้างสมดุลของความเสี่ยงให้ได้
และต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่สามารถผลักดันให้คนกล้าทาอะไรที่มีความเสี่ยง ไม่อย่างนั้นบริษัทก็ไม่สามารถที่จะ
เดินหน้าต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น สมัยก่อนชื่อดีพร้อมป์ ให้ความรู้สึกเหมือนล้าสมัย เลยต้องเปลี่ยน และถ้าเปลี่ยน
ก็ให้เสี่ยงไปเลย ก็เลยเปลี่ยนเป็น happy แถมยังมี happy time ลด 50% ซึ่งบริษัทยอมรับกับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น ผลที่ออกมา happy กลายเป็น big success ซึ่งเป็นบทเรียนที่บอกว่า อย่ากลัวในการทาตลาดที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ต้องกล้าเสี่ยง ถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ได้อะไร
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หากท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่านให้กลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นงานที่ยาก
และซับซ้อน ลองพิจารณา 10 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่ Mr. Baumgartner ผู้นาด้านการบริหารจัดการกระบวนการเชิง
นวัตกรรมชาวอเมริกันได้เสนอแนะไว้ อาจทาให้ท่านรู้สึกว่าการนาพาองค์กรท่านให้เป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรม
เป็นสิ่งที่ง่ายมาก ...

1. Know What Innovation Means
ผู้บริ หารหลายคนให้ค วามสาคั ญแก่ นวัต กรรมเป็ นอันดับ แรก แต่ ก็ยังไม่ส ามารถให้ความหมายของนวัต กรรมใน
รูปแบบง่าย ๆ ได้ ซึ่งแท้จริงแล้ว นวัตกรรม หมายถึง การนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มาปฏิบัติดาเนินการเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร อาทิ ต้นทุนการดาเนินงานลดลง หรือ รายได้ที่มากขึ้น

2. Innovation is a Group Thing
ต้องเข้าใจว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นนวัตกรรมเฉพาะบุคคล ในทางตรงกันข้าม นวัตกรรมคือสิ่งที่ต้องร่วมมือกันของกลุ่ม
ถึงแม้ส่วนมากจะกล่าวถึงผู้นานวัตกรรมกับความคิดที่พัฒนาไปสู่นวัตกรรม แต่ความคิดนั้น จริง ๆ แล้วเป็นเพียงแค่
จุ ด เริ่ ม ต้ น เพราะจะต้ อ งน าความคิ ด ดั ง กล่ า วผ่ า นกระบวนการการประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นา และ
กระบวนการพัฒนาเปลี่ยนความคิดให้สามารถเป็นนวัตกรรมจริงในที่สุด ซึ่งการมีส่วนร่วมจากหลาย ๆ ฝ่ายเป็นสิ่ ง
สาคัญในทุกกระบวนการของการดาเนินการทางด้านนวัตกรรม

3. Define Your Innovation Goals
การด าเนิ นการด้า นนวั ต กรรมอย่างเดียวไม่เ พียงพอ ท่า นควรต้ อ งมี วั ตถุ ป ระสงค์ ของนวัต กรรมการเปลี่ ยนแปลงที่
ชัดเจน โดยส่วนมากวัตถุประสงค์เหล่านี้ควรใกล้เคียงกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร อาทิ พัฒนาการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 5% หรือ เป็นองค์กรชั้นนาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น และเมื่อใดวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม
ขององค์กรท่านชัดเจน ท่านจะค้นพบนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งการริเริ่มต้นเชิงสร้างสรรค์จะผุดเข้ามาอย่างรวดเร็ว

4. Put Your Money Where Your Mouth is
ถ้านวัตกรรมเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรกขององค์กรท่าน ท่านต้องแน่ใจว่ามีงบประมาณจานวนหนึ่งสาหรับการดาเนินงาน
ด้านนวัตกรรม หลังจากนั้นท่านต้องสร้างกระบวนการนวัตกรรม วางทีมงาน ลงทุนทั้งเครื่องมือทางนวัตกรรมและการ
ฝึกอบรม ซึ่งทั้งหมดนี้จาเป็นต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น จาไว้ว่าถ้างบประมาณทางด้านนวัตกรรมของท่านเป็นศูนย์
ความเอาใจใส่ ที่องค์กรของท่ านจะให้กั บนวั ตกรรมก็เ ป็นศูนย์ และถ้า มีงบประมาณส าหรั บนวัต กรรม ท่า นสามารถ
แน่ใจได้ว่าองค์กรของท่านจะจัดสรรงบประมาณสาหรับนวัตกรรมมาดาเนินการในแผนกของท่าน

5. Work on Your Innovation Culture
เพื่อ ความส าเร็ จในการด าเนิ น การด้ า นนวั ต กรรม ท่ า นจ าเป็ นต้ อ งมี วั ฒ นธรรมในองค์ ก รท่ า นที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
ความคิ ด เชิงสร้า งสรรค์ และสนั บ สนุนกระบวนการทางด้า นนวัต กรรม ถ้า ในเหตุ การณ์ สมมติว่ า มี เด็ ก ฝึก งานเสนอ
ความคิดที่แปลก ๆ ในที่ประชุม แล้วองต์กรของท่านหัวเราะและผู้บริหารไม่เคยให้ความสนใจ แปลว่าองค์กรท่า4
นไม่มี
วัฒนธรรมด้านนวัตกรรม แต่ในทางตรงข้าม ถ้าองค์กรของท่านยินดีรับฟัง และพูดคุยถึงสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการ
ดาเนินการตามความคิดที่เสนอ พร้อมกับซักถามกลับว่าจะมีทางใดที่จะก้าวข้ามสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ได้ แปลว่าองค์กร
ของท่านมีวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม และมีแนวโน้มสามารถเป็นผู้นาทางด้านนวัตกรรมได้ในอนาคต
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6. Establish Diverse Teams
ต้องสร้างความหลากหลายให้เกิด ความหลากหลายของสมาชิกจะนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิด รวมทั้ง
ความสร้ า งสรรค์ ที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น ไปยั ง ที ม ดั ง นั้ น ท่ า นควรแน่ ใ จว่ า ทุ ก ที ม ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ในกระบวนการด้ า น
นวัตกรรมควรมีความหลากหลายมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

7. Collaborative Tools
ความร่วมมือถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนการด้านนวัตกรรมได้ เครื่องมือการบริหารจัดการ
กระบวนการทางด้านนวัตกรรมสามารถช่วยอานวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือข้ามส่วนกันในองค์กร อย่างไรก็
ตาม เครื่องมือส่วนมากอาจมีประโยชน์ในการสร้างและการแบ่งปันความคิดแต่ควรรอบคอบในการเลือกเครื่องมือให้
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมของท่านด้วย เพราะถ้าไม่สัมพันธ์กันแล้ว เครื่องมือดังกล่าวอาจจะไม่ช่วยให้
องค์กรท่านกลายเป็นนวัตกรรมมากขึ้น

8. Make Mistakes
เรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยส่วนมากนวัตกรรมมักจะมาจากการลองผิดลองถูกมากมายหลายครั้ง ตราบใดที่
ท่านสามารถระบุได้ว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์จะไม่ได้ผลในการดาเนินการด้านนวัตกรรมในช่วงเริ่มแรก ท่านสามารถ
หยุดการดาเนินการก่อนที่จะเสียงบประมาณจานวนมากไป อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถยินดีกับทีมที่รับผิดชอบสาหรับ
ความพยายามของพวกเขา พร้อมกับประเมินว่าอะไรดาเนินผิดพลาด รวมทั้งเรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาและพยายามอีก
ครั้ง แต่ถ้าเกิดความผิดพลาดจะทาให้พนักงานเสียงาน จะทาให้ไม่มีใครกล้าที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ
และจะทาลายการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ ๆ

9. Implement
นวัตกรรมไม่ใช่เพียงความคิดเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมเป็นการนาความคิดเชิงสร้างสรรค์มาปฏิบัติดาเนินการเพื่อเพิ่ม
คุณค่า ถ้าองค์กรท่านไม่ร่วมมือในการปฏิบัติตามความคิดเชิงสร้างสรรค์แล้ว กระบวนการด้านนวัตกรรมจะมากกว่า
การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อย และถ้าพนักงานสังเกตว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ของพวกเขาไม่ถูกนาไป
ปฏิบัติใช้ในองค์กร พวกเขาจะไม่ยุ่งกับการแบ่งปันหรือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เลย

10. Evaluate and Improve
กระบวนการเชิงสร้างสรรค์สามารถพัฒนาทาให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเป็นกลไกสาคัญ
ด้วยเหตุนี้เอง คือ เหตุผลที่ทาไมเราจาเป็นที่จะต้องมีก ารทบทวนกระบวนการทุกขั้นตอนรวมทั้งผลลัพธ์ต่า5
ง ๆ ที่
เกิดขึ้น ดังนั้น ท่านควรที่จะใช้กระบวนการด้านนวัตกรรมของท่านในการสร้าง การพัฒนา และการนาความคิดเชิง
สร้างสรรค์ไปปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้กระบวนการด้านนวัตกรรมขององค์กรมีคุณค่ามากขึ้น

