นวัตกรรม (Innovation)

บทความโดย : อานาจ_วัดจินดา
อีเมล : vatjinda@yahoo.com

นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทาสิ่งใหม่ขึ ้นมา ซึ่งการพัฒนาแนวคิดนี ้ได้
เกิดขึ ้นมาในช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรมโดยมุง่ เน้ นไปที่การสร้ างสรรค์ การวิจยั และพัฒนาทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นสาคัญ โดยความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ การนาแนวความคิดใหม่หรื อการใช้
ประโยชน์จากสิง่ ที่มีอยูแ่ ล้ วมาใช้ ในรูปแบบใหม่ เพื่อทาให้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
อันเนื่องมาจากความหมายของนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ สงิ่ ใหม่จึงทาให้ นวัตกรรมมีความสัมพันธ์กบั การประดิษฐ์
คิดค้ น (invention) อย่างใกล้ ชิด ในประเด็นที่ว่าการประดิษฐ์ คิดค้ น เป็ นการค้ นพบสิ่งใหม่ , ความรู้ ใหม่ ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดคิดค้ น หรื อ
ค้ นพบมาก่อน ส่วนนวัตกรรมจะหมายถึง การนาความรู้ ใหม่ หรื อสิ่งค้ นพบใหม่นนไปประยุ
ั้
กต์ใช้ ทงในรู
ั ้ ปแบบของเทคโนโลยี หรื อ
รูปแบบอื่นที่ไม่ใช้ เทคโนโลยีก็ได้
สรุ ปความหมายของนวัตกรรม
หมายถึงความคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิง่ ประดิษฐ์ ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีใช้ มาก่อน หรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มี
อยู่แล้ ว ให้ ทนั สมัยและใช้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น เมื่อนา นวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้ การทางานนันได้
้ ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม
ลักษณะของนวัตกรรม
นวัตกรรมใหม่ อย่ างสิน้ เชิง(Radical Innovation)
หมายถึง ขบวนการเสนอสิ่งใหม่ที่ใหม่อย่างแท้ จริ ง สูส่ งั คม โดยการเปลี่ยนแปลงค่านิยม (value), ความเชื่อ (belief ) เดิม ตลอดจน
ระบบคุณค่า(value system)ของสังคม อย่างสิ ้นเชิง ตัวอย่างเช่นอิ นเตอร์ -เน็ท (Internet) จัดว่าเป็ นนวัตกรรมหนึ่งในยุคโลกข้ อมูล
ข่าวสาร การนาเสนอระบบอินเตอร์ เน็ท ทาให้ ค่านิยมเดิมที่เชื่อว่า โลกข้ อมูลข่าวสารจากัดอยู่ ในวงเฉพาะทังในด้
้ านเวลา และ
สถานที่นนั ้ เปลีย่ นไป อินเตอร์ เน็ทเปิ ดโอกาส ให้ ความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลไร้ ขี ดจากัด ทังในด้
้ านของเวลา และระยะทาง การ

เปลี่ยนแปลงในครัง้ นี ้ ทาให้ ระบบคุณค่าของข้ อมูลข่าวสาร เปลี่ยนแปลงไป บางคนเชื่อว่า อินเตอร์ เน็ทจะเข้ ามาแทนที่ระบบการส่ง
ข้ อมูลข่าวสารในระบบเดิม อย่างสิ ้นเชิงในไม่ช้า อาทิเช่น ระบบไปรษณีย์
นวัตกรรม ที่มีลกั ษณะค่ อยเป็ นค่ อยไป
เป็ นขบวนการการค้ นพบ (discover) หรื อ คิดค้ นสิง่ ใหม่(invent)โดยการประยุกต์ ใช้ แนวคิดใหม่ (new idea) หรื อ ความรู้ใหม่ (new
knowledge) ที่มีลกั ษณะต่อเนื่องไม่สิ ้นสุด โดยการประยุกต์ใช้ แนวคิดใหม่ หรื อความรู้ ใหม่ ของมนุษย์ และการค้ นค้ น เทคนิค
(technique) หรื อ เทคโนโลยี (technology) ใหม่ นวัตกรรมที่มีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป จึงมีลกั ษณะของการสะสมการเรี ยนรู้
(cumulative learning) อยูใ่ นบริ บท ของสังคมหนึง่ ในปั จจุบนั สังคมได้ เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก เพราะผลของขบวนการโลกาภิวตั น์
ทาให้ สงั คมมีลกั ษณะไร้ ขอบเขต (borderless) เป็ นสังคมของชาวโลกที่มีความหลากหลายทางด้ านสังคมวัฒนธรรมและการเมือง
ส่งผลให้ นวัตกรรม มีแนวโน้ มที่จะเป็ น ขบวนการค้ นพบใหม่อย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติ มากกว่า ที่จะเป็ นนวัตกรรมใหม่โดย
สิ ้นเชิง สาหรับสังคมหนึง่ ๆ
ประเภทของนวัตกรรม
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
คือการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้นในเชิงพาณิชย์ที่ได้ ให้ ดีขึ ้นหรื อเป็ นสิ่งใหม่ในตลาด นวัตกรรมนี ้อาจจะเป็ นของใหม่ต่อโลก , ต่อ
ประเทศหรื อแม้ แต่ต่อองค์กร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นันยั
้ งสามารถถูกแบ่งออกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องได้ ( tangible product) หรื อ
สินค้ าทัว่ ไปเช่นรถยนต์รุ่นใหม่, ทีวีที่ใช้ เทคโนโลยีสงู หรื อ ‘High Definition TV(HDTV)’, ดีวีดีหรื อ‘Digital Video Disc(DVD)’ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้ องไม่ได้ (intangible product) อาทิ เช่น การบริ การ (services) เช่น เพกเก็จทัวร์ อนุรักษ์ ธรรมชาติ, ธุรกรรมการเงินธนาคารโดยผ่านทางโทรศัพท์ (telephone finance banking)เป็ นต้ น
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
เป็ นการเปลีย่ นแนวทาง หรื อ วิธีการผลิตสินค้ า หรื อบริ การ ให้ การให้ บริ การในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม เช่น การผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี หรื อ ‘Just In Time (JIT)’ , การบริ หารงานคุณภาพองค์กรรวมหรื อ ‘Total Quality Management (TQM)’, และ การ
ผลิตแบบกระทัดรัดหรื อ ‘ Lean Production ’ เป็ นต้ น
นวัตกรรม เป็ นความคิดหรื อการกระทาใหม่ๆ ซึง่ นักวิชาการหรื อผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริ หาร พนักงาน หรื อแม้ แต่คนทุกคนในสังคม
ในแต่ละวงการจะมี การคิดและทาสิ่งใหม่อยู่เสมอ ดังนัน้ นวัตกรรมจึงเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นใหม่ได้ เรื่ อยๆ ตราบใดที่มนุษย์ยงั มีความ
ปรารถนาใหม่ หรื อต้ องการค้ นคิดหาวิธีการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น โดยสิง่ ใดที่คิดและทามานานแล้ ว ก็ถือว่าหมดความเป็ นนวัตกรรมไป
โดยจะมีสงิ่ ใหม่มาแทน ในวงการบริ หารยุคปั จจุบนั ก็เช่นกัน มีสงิ่ ที่เรี ยกว่านวัตกรรมการบริ หารเกิดขึ ้นอยูเ่ สมอ เช่นในปั จจุบนั ได้ แก่

Balanced Scorecard KPI Competency Six sigma เป็ นต้ น ดังนัน้ สิ่งที่ดีที่สุดในในปั จจัยบันอาจเป็ นสิ่งที่ล่าหลังในอนาคตก็
เป็ นได้ ซึง่ นักบริ หารคงต้ องสร้ างความเข้ าใจในปลากดการณ์ธรรมชาตินี ้ ดังคาสอนของพระพุทธองค์ที่วา่ มีเกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ และดับไป
นัน่ เอง

