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ความหมายของนวตักรรม 

นวตักรรม (Innovation)  มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน ค าว่า  Innovare 

แปลวา่ “ท าส่ิงใหมข่ึ้ นมา” 

   ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ใหค้วามหมายของ

นวตักรรมไวว้่า นวตักรรม คือ “ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใชค้วามรูแ้ละความคิด

สรา้งสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม” 

   โทมสั ฮิวส ์(Hughes,1987) ไดใ้หค้วามหมายของนวตักรรมไวว้่า 

“เป็นการน าเอาวิธีการใหม่ มาปฏิบัติหลงัจากท่ีไดผ่้านการทดลองและไดร้บั

การพัฒนามาเป็นล าแลว้ และมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมท่ีเคย

ปฏิบติัมา” 

   สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์และคณะ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของ 

นวตักรรม หมายถึง “ส่ิงใหม่ท่ีเกิดขึ้ นจากการใชค้วามรู ้ทกัษะประสบการณ ์

และความคิดสรา้งสรรค์ ในการพฒันาขึ้ น ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑ์

ใหม ่บริการใหม ่หรือกระบวนการใหม ่ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

และสงัคม” 

  คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาลได้ก าหนดความหมายของ

นวตักรรม คือ “ครอบคลุมทั้งผลิตภณัฑ ์ส่ิงประดิษฐ์ (Product),กระบวนการ

(Process) และ ขั้นตอนการรกัษาบริการสุขภาพ (Guideline)  นวตักรรม

อาจไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผลิตภณัฑ ์ส่ิงประดิษฐ์ หรือกระบวนการใหม่ อาจเป็น

ของเดิมท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน และท าใหเ้กิด Value ขึ้ นมา” 
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องคป์ระกอบของนวตักรรม 

 จากประเด็นท่ีเป็นแก่นหลักส าคัญของค านิยาม  องค์ประกอบท่ีเป็นมิติ

ส าคญัของนวตักรรม มีอยู ่3 ประการ คือ 

 

1. ความใหม่ (Newness)  

หมายถึง เป็นส่ิงใหม่ท่ีถูกพฒันาขึ้ น ซ่ึงอาจเป็นตวัผลิตภณัฑ ์บริการ หรือกระบวนการ 

โดยจะเป็นการปรบัปรุงจากของเดิมหรือพฒันาขึ้ นใหม่เลยก็ได ้

(Utterback,1971,1994,2004 ; Tushman and Nadler,1986; freeman & 

Soete,1997;Betje,1998 ;Herkma,2003;Schilling,2008) 

2. ประโยชนใ์นเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits)  

ความส าเร็จในเชิงพาณิชย ์กล่าวคือ นวตักรรม จะตอ้งสามารถท าใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มขึ้ น

ไดจ้ากการพฒันาสิ่งใหม่น้ันๆ ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้ นอาจจะวดัไดเ้ป็นตวัเงิน

โดยตรง หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงก็ได ้ (Utterback,1971,1994.2004 

;Drucker,1985,1993; Damanpour,1987;Smits,2002;DTI 2004) 

3.  การใชค้วามรูแ้ละความคิดสรา้งสรรค ์(Knowledge and Creativity Idea)  

ส่ิงท่ีจะเป็นนวตักรรมไดน้ั้นตอ้งเกิดจากการใชค้วามรูแ้ละความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นฐาน

ของการพฒันาใหเ้กิดซ ้าใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ  การท าซ ้า เป็นตน้ 

(Evan,1966; Drucker,1985,1993; Rogers,1995; Perez-Bustamante,1999; 

Smits,2002; Herkema,2003; Lemon and Sahota,2003; DTI,2004; 

Schilling,2008) 
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 การจ าแนกประเภทของนวตักรรม แบ่งไดห้ลายประเภทตามลกัษณะ

ขอบเขต และวตัถุประสงคข์องการน าไปใช ้การจ าแนกท่ีพบบ่อย และมีการ

น าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงการวิจัย และการจัดการนวัตกรรมค่อนขา้งมาก 

ก็จะประกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะ คือ  

   1) การจ าแนกตามเป้าหมายของนวตักรรม (The Target of Innovation) 

แบ่งเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product Innovation) และ นวตักรรมกระบวนการ 

(Process Innovation)  

  2) การจ าแนกตามระดับของการเปล่ียนแปลง (The Degree of 

Change) จะแบ่งนวัตกรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ นวัตกรรมใน

ลกัษณะเฉียบพลนั (Radical Innovation) และ นวตักรรมในลกัษณะค่อยเป็น

ค่อยไป (Incremental Innovation)  

  3) การจ าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact) 

จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  (Technological 

Innovation) และนวตักรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) 

(Gopalakrishnan & Damanpour, 1997 ; Smith, 2006 ; Bessant & Tidd, 

2007 และ Schilling,2008) สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดของการ

จ าแนกประเภทของนวตักรรมในแต่ละลกัษณะ ไดด้งัน้ี 
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1. การจ  าแนกตามเป้าหมายของนวตักรรม 

1.1 นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product Innovation) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้ให้

ความหมายของนวตักรรมผลิตภัณฑไ์วว้่า นวตักรรมผลิตภัณฑ์ คือ การ

พฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ไม่ว่าจะเป็นดา้นเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้

ก็ดี รวมไปถึงการปรบัปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยูใ่หม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ดียิ่งขึ้ น (รกัษ์ วรกิจโภคาทร, 2547) นวตักรรมผลิตภณัฑถื์อเป็นผลิตผล 

(Outputs) ขององคก์ารหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตวัสินคา้ (Goods) 

หรือการบริการ (Services) ก็ได ้(Smith, 2006 ; Schilling, 2008) และตวั

แปรหลกัท่ีส าคญัของการพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑม์ี 2 ตวัแปร คือ  

1) โอกาสทางดา้นเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรูท้างดา้น

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ ์ และกระบวนการท่ีจะท าให้

สามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้กิดข้ึนได ้และ  

2) ความตอ้งการของตลาด หมายถึง ความตอ้งการของผูใ้ช ้ ท่ีมี

ความตอ้งการในผลิตภณัฑใ์หมน้ั่น และพรอ้มท่ีจะซ้ือหรือใช ้และส่งผล 

ท าใหผู้ ้เป็นเจา้ของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม 

(Capon et al, 1992 ; Ettlit & Reza, 1992 ; 

Gopalakrishnan & Damanpour, 1997 

 

 1.2 นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation)  

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ ใหค้วามหมาย

ของนวตักรรมกระบวนการ หมายถึงการประยุกตใ์ชแ้นวคิด วิธีการ หรือ

กระบวนการใหม่ๆ  ท่ีส่งผลใหก้ระบวนการผลิต และการท างานโดยรวม 
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้ นอย่างเห็นไดช้ัด  เช่น การใช้

คอมพิวเตอรใ์นการออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ เป็นตน้ (รกัษ์ วรกิจโภ

คาทร, 2547) จากความหมายดังกล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่านวตักรรม

กระบวนการ เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงในองคก์าร ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือ 

กรรมวิธีการผลิต การจดัจ าหน่าย หรือรปูแบบการจดัการองคก์าร ทั้งน้ีโดยมี

เป้าหมายท่ีจะน าไปสู่การพฒันานวตักรรมผลิตภัณฑ์ ใหไ้ปถึงมือผูบ้ริโภค

หรือผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์ารมากท่ีสุด (Capon 

et al, 1992 ; Ettlit & Reza,1992 ; Gopalakrishnan & Damanpour, 

1997)  

แม้ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะถูกมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าแต่

นวัตกรรมกระบวนการก็มีความส าคัญมากเช่นเดียวกันในการท่ีจะท าให้

องคก์ารหรือธุรกิจมีความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจ (Schilling, 

2008) โดยนวตักรรมกระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการ

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต

และการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบในระบบ กล่าวคือปัจจัยน าเขา้ (Inputs) 

กระบวนการ (Process) และผลิตผล(Outputs) (Abernathy & Utterback, 

1978 ; Tushman &Nadler, 1986 ; opalakrishnan et al., 1999 และ

Damanpour & Gopalakrishnan, 2001) เช่น บริษัทวอลลม์ารท์ ซ่ึงด าเนิน

ธุรกิจคา้ปลีก ท่ีสามารถพฒันาระบบการกระจายสินคา้ และการบริหาร

ตน้ทุนการขนส่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จนท าใหส้ามารถจ าหน่ายสินคา้ได้

ในราคาถูกมากกว่าคู่แข่ง และสามารถครองตลาดคา้ปลีกในประเทศจีนท่ีมี

ก าลงัซ้ือมหาศาล เป็นตน้ 
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2. การจ  าแนกตามระดบัของการเปลี่ยนแปลง 

2.1 นวตักรรมในลกัษณะเฉียบพลนั (Radical Innovation)  

เป็นนวตักรรมท่ีมีระดับความใหม่ ในลกัษณะท่ีมีความแตกต่างไป

จากกรรมวิธี และแนวคิดเดิมไปอย่างส้ินเชิงหรือเป็นลักษณะของการ

เปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน (Schilling, 2008) ดงัน้ันนวตักรรมท่ีมี

ลกัษณะการเปล่ียนแปลงแบบเฉียบพลนั จึงมีนัยส าคญัมากกว่าการปรบัปรุง

ส่ิงท่ีมีอยู่เดิม แต่เป็นการออกแบบและใชแ้นวคิดใหม่ทั้งหมดในการพฒันา

นวตักรรม (Smith, 2006) นอกจากน้ีหากพิจารณาการใหค้วามหมายของ 

Henderson & Clark’s(1990) นวตักรรมในลกัษณะเฉียบพลนั (Radical 

Innovation) จะท าใหเ้กิดการออกแบบท่ีเป็นตน้แบบใหม่ของนวตักรรม 

(New Dominant Design) รวมถึงแนวคิดของการออกแบบ และรายละเอียด

ขององคป์ระกอบและโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมดว้ย  

Rothwell & Gardner (1989) ไดป้ระมาณว่า นวตักรรมท่ีมีลกัษณะ

เฉียบพลนัจะมีเพียง 10% ของนวตักรรมทั้งหมด ตัวอย่างนวตักรรมท่ีมี

ลกัษณะเป็นนวตักรรมในลักษณะเฉียบพลนั (Radical Innovation) เช่น 

กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลท่ีเปล่ียนแปลงมาจากกล้องถ่ายรูปท่ีใช้ฟิล์ม 

โทรศพัทท่ี์เกิดขึ้ นแทนการส่งขอ้ความดว้ยจดหมายหรือบนัทึกขอ้ความ เป็น

ตน้ ซ่ึงนวตักรรมในลกัษณะเฉียบพลนัจะมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการเป็น

ผูน้ าตลาดของธุรกิจ รวมทั้งสามารถสรา้งมลูค่าทางการตลาดและความอยู่

รอดของธุรกิจได้มากกว่านวัตกรรมท่ีมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปดังจะได้

กล่าวถึงต่อไป (Utterback, 1994 ; Gatignon et al.,2002) 
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 2.2 นวตักรรมในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) 

  นวัตกรรมประเภทน้ีเป็นนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้ นจ านวนมาก  และมี

ความถ่ีในการเกิดบ่อยมากกว่านวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน  โดยมี

ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีค่อยเป็นค่อยไป มีการปรบัปรุงระบบใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงขึ้ นทีละเล็กละน้อย จากเทคโนโลยีหรือส่ิงท่ีมีอยู่เดิม (รกัษ์ 

วรกิจโภคาทร, 2547 ; Gatignon, 2002 ; Schilling, 2008) Christensen 

(1997) ได้ใหค้วามหมายของนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 

(Incremental Innovation) ว่าเป็นนวตักรรมท่ีเปล่ียนแปลงจากความ

เช่ียวชาญขององคก์ารหรือธุรกิจ ในเร่ืองของเทคโนโลยีภายใตโ้ครงสรา้งหรือ

สถาปัตยกรรมเดิม เช่น เคร่ืองซักผา้ท่ีมีการเปล่ียนระบบการหมุนแล

ประสิทธิภาพในการซักใหม้ีคุณภาพมากขึ้ นหรือเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีการ

ปรบัปรุงระบบการฟอกอากาศและการท างานใหม้ีประสิทธิภาพดีขึ้ น ก็นับว่า

เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปท่ีเห็นภาพไดอ้ย่าง

ชดัเจนดงัน้ัน  

กล่ าว โดยส รุป ได้ว่ านวัตกรรมในลักษณะค่ อย เ ป็นค่อยไป 

(Incremental Innovation) เป็นนวตักรรมท่ีมีลกัษณะของการเปล่ียนแปลง

แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะพฒันาจากพ้ืนฐานแนวคิดหรือการออกแบบจาก

ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการท่ีมีอยูเ่ดิม ทั้งน้ีความสามารถในการเปล่ียนแปลง

จะมีมากน้อยเพียงไรก็ขึ้ นอยู่กับประสบการณ์ ความเช่ียวชาญและขอ้มูล

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีองคก์ารมีอยู่ (Ettlit,1984; Gopolakrishnan & 

Dammanpour,1997 ; Tidd et al ,2001 ; Schilling, 2008) 
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3. การจ  าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ 

3.1 นวตักรรมทางเทคโนโลย ี(Technological Innovation)  

  เป็นนวัตกรรมท่ีมี พ้ืนฐานหรือขอบเขตของการพัฒนามาจาก

เทคโนโลยี โดยในปัจจุบนัการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทและ

ความส าคญัต่อหลายๆอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยี ช่วยท าใหก้าร

พัฒนานวตักรรมสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค 

และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็น

นวตักรรมท่ีมีแรงผลกัดนัท่ีส าคญัของความกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ ทั้งทางดา้น

สงัคม เศรษฐกิจ การเมืองส่ิงแวดลอ้ม และความเป็นอยู่ของประชากร (พนัธุ์

อาจ ชยัรตัน์,2547 ; Utterback & Suarez, 1993 ; Schilling,2008)  

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  จึงเป็นได้ทั้ ง  นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์

นวตักรรมกระบวนการ นวตักรรมท่ีมีลกัษณะเฉียบพลนั และนวตักรรมท่ีมี

ลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ถา้การพฒันานวตักรรมน้ันอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Evan,1966; Utterback & 

Abernathy,1975; Kimberly & Evanisko, 1981 และ Damanpour,1987) 

นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมทางเทคโนโลยียังจะส่งผลต่อ

รูปแบบ และระดับของการแข่งขันในเชิงธุรกิจไดอี้กดว้ย (Utterback & 

Suarez, 1993) 

3.2 นวตักรรมทางการบรหิาร (Administrative Innovation) 

นวตักรรมทางการบริหารเป็นเร่ืองของการคิดคน้และเปล่ียนแปลง

รูปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการจดัการองค์การใหม่ ท่ีส่งผลใหร้ะบบ
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การท างาน การผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ ์และการใหบ้ริการขององคก์าร 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้ น เช่น การบริหารองค์การในลักษณะโครงสรา้ง

องคก์ารแบบเมตริกซ ์การใชแ้นวคิด BalancedScore Card ในการวางแผน

และประเมินผลงานขององคก์าร (รกัษ์ วรกิจโภคาทร, 2547)  

การจัดการความรูเ้พ่ือการพัฒนาองค์การ การพัฒนารูปแบบการ

ด าเนินธุรกิจในลกัษณะทีเป็น Open Business Models เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

แนวคิดของการพมันานวตักรรมแบบเปิด (Open innovation) ก็จดัไดว้่าเป็น

ลกัษณะของนวตักรรมทางการบริหาร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการด าเนินงานขององค์การหรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพหรื อ

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้ น (Tidd et al.,2001 ;Chesbrough, 

2006)  

ดังน้ัน กล่าวโดยสรุปไดว้่า นวตักรรมทางการบริหาร เป็นเร่ืองท่ีมี

ความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบายโครงสรา้งองค์การ ระบบ รูปแบบ และ

กระบวนการจัดการในองค์การ ซ่ึงต่างจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในนวตักรรมผลิตภัณฑ์และ

นวตักรรมกระบวนการ (Gopalakrishnan &Damanpour, 1997 ; Cooper, 

1998) 
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กระบวนการนวัตกรรม จะเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้องค์กรสามารถ 

ด ารงอยู่และเจริญเติบโตต่อไปได ้ซ่ึงกระบวนการประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั ๆ 

หลายประการ 

1.การค้นหา (Searching) เป็นการส ารวจสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อตรวจจบัสญัญาณของทั้งโอกาสและอุปสรรค ส าหรบั

การน าไปสู่จุดเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

2. การเลือกสรร (Selecting) เป็นการตดัสินใจเลือกสญัณาณท่ีส ารวจพบ

เหล่าน้ัน เพ่ือจะน าไปประยุกต์ใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งน้ีการ

เลือกสรรจ าเป็นตอ้งมีความาสอดคลอ้งกบัหลกักลยุทธข์ององคก์ร 
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3. การน าไปปฏิบติั (Implementing) เป็นการแปลงสญัญาณท่ีมี

ศกัยภาพ ไปสู่การสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ขึ้ นและน าส่ิงเหล่าน้ันออกเผยแพร่สู่

ตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่สัญญาณท่ีว่า ไม่ไดเ้กิดขึ้ นเพียง 

ชัว่ครั้งชัว่คราวเท่าน้ันหากแต่จะเกิดขึ้ น ดว้ยการด าเนินงานขั้นตอนท่ีส าคญั

อีก ๔ ประการ ดงัน้ี 

3.1 การรบั (Acquiring) 

 คือ ขั้นตอนของการน าองคค์วามรูต่้าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดเป็น

นวตักรรมขึ้ น เช่น การสรา้งสรรคส่ิ์งใหมจ่ากกระบวนการทางวิจยัและพฒันา

(R&D) , การท าวิจยัทางการตลาด รวมไปถึง การไดร้บัองคค์วามรูจ้ากแหล่ง

อ่ืน ๆ โดยการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี (Technology Transfer) หรือการ

คน้ควา้ร่วมกนัในเครือพนัธมิตร (Strategic Alliance) เป็นตน้ 

3.2 การปฏิบติั (Executing) 

 คือ ขั้นตอนของการน าโครงการดังกล่าวสู่การปฏิบัติงานภายใต้

สภาพของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซ่ึงต้องอาศัยทักษะการแก้ปัญหา 

(Problem-Solving) ตลอดเวลา 

3.3 การน าเสนอ (Launching) 

 คือ การน านวตักรรมท่ีไดอ้อกสู่ตลาด โดยอาศยัการจดัการอย่างเป้

ฯระบบเพ่ือใหน้วัตกรรมน้ันสามารถเป็นท่ียอมรับจากตลาดไดโ้ดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในช่วงแรกของการน าออกสู่ตลาด 
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3.4 การรกัษาสภาพ (Sustaining) 

 คือ การรักษาสถานะภาพการยอมรับจากตลาด ใหเ้กิดขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ืองต่อไปและคงอยูใ่หน้านเท่าท่ีจะเป็นได ้ซ่ึงอาจจะตอ้งน านวตักรรม 

น้ัน ๆ กลับมาปรับปรุงแกไ้ขในแนวความคิดหรือท าการเร่ิมใหม่

ตั้งแต่ต้น (Reinnovation) เพ่ือใหไ้ด้นวัตกรรมท่ีถึกพัฒนาให้มีความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากยิ่งข้ึน 

4.  การเรียนรู ้(Learning) 

เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีองคก์รควรท่ีจะศึกษาและเรียนรูใ้นชั้นตอนต่าง ๆของ

กระบวนการทางนวตักรรมเพ่ือก่อใหเ้กิดเป็นองคค์วามรูพ้ื้นฐานท่ีแขง้แกร่ง 

และสามารถน าไปใช้พัฒนาวิธีการส าหรับจัดการกับกระบวนการทาง

นวตักรรมเหล่าน้ันใหม้ีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้ น 
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สามารถสรา้งใหเ้กิดขึ้ นในงานของเราไดจ้าก 3 ช่องทางท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ตอ้งการแกปั้ญหา (Problem) งานมีปัญหาท่ีสรา้งความเสียหาย

ใหก้บัองคก์ร ไม่สามารถแกไ้ขหรือจดัการไดด้ว้ยวิธีการเดิมๆ หรือเคร่ืองมือ

เดิมๆ จนตอ้งคิดคน้วิธีการ/ ส่ิงใหม่ๆ ขึ้ นมาเพ่ือช่วยแกปั้ญหาน้ันใหห้มดไป 

เช่น การแกปั้ญหาดว้ยการวิเคราะหจ์ากผังกา้งปลา (Cause and Effect 

Analysis), Why-Why Analysis เป็นตน้ จนน าไปสู่การสรา้งวิธีการ/ส่ิงใหม่ๆ 

เพ่ือช่วยจดัการกบัปัญหา 

2. ตอ้งการปรบัปรุง (Improvement) ใหดี้กว่าเดิม งานของเราอาจ

ไมม่ีปัญหาอะไร แต่ตอ้งการปรบัปรุงส่ิงต่างๆใหดี้กว่าเดิม ดว้ยการปลกูฝังให้

คนในองค์กรคิดว่าส่ิงท่ีเป็นอยู่น้ีจะท าให้ดีขึ้ นได้อีกได้อย่างไรบา้ง และ

ส่งเสริมใหม้ีการคิดและท าเพ่ือส่ิงท่ีดีกว่าอยู่เสมอ จนกระทัง่เกิดเป็นวิธีการ/ 

ส่ิงใหม่ท่ีท าใหชี้วิตดีกว่าเดิม เช่น การน าหลกัการ Kaizen มาใช ้จนน าไปสู่

การพฒันาวิธีการใหม่ๆ/ เคร่ืองมือใหม่ เพ่ือท าใหก้ารท างาน/ การใชชี้วิต

ง่ายขึ้ น  

3. มีความรู ้ท่ีส าคัญจากระบบการจัดการความรู ้ (Knowledge 

management-KM) จนเห็นช่องทางน าไปสู่การสรา้งส่ิงใหม่ท่ีจะท าใหก้าร

ท างาน/ ชีวิตดีขึ้ น  งานท่ีมีระบบการจัดการความรู ้ท่ี ดี  จะมีข ้อมูล 

(Data),สารสนเทศ (Information) และความรู ้(Knowledge) มากพอ มีะบบ 

13 



การวิเคราะห์ และประเมินผลท่ีถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว องค์กรจะ

มองเห็นช่องทางท่ีจะสรา้งความแปลก แตกต่างและโดดเด่น ท่ีเป็นความ

ตอ้งการของตลาด จนกระทัง่น าไปสู่การพฒันา/สรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ท่ีใชง้าน

ไดจ้ริง และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดไดไ้มย่าก 

จากแนวคิดการพัฒนางานไปสู่นวัตกรรม ดว้ย 3 ช่องทางส าคัญ

ขา้งตน้ น่าจะช่วยลดความกลวัของค าว่า “นวตักรรม” หรือ “Innovation” 

ในใจหลายคนลงไดบ้า้ง….แต่แนวคิดก็คือแนวคิด มนัจะเป็นจริงไม่ไดเ้ลยถา้

ขาดการลงมือ  
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เป็นแนวทางในการสรา้งแนวคิดใหม่ การบริการใหม่ กระบวนการ

ใหม ่รวมถึงผลิตภณัฑใ์หม ่เพ่ือ 

1. ยกระดบัการรกัษา การวินิจฉยั การเรียนรู ้การป้องกนัและงานวิจยั 

2. ยกระดบัคุณภาพ ความปลอดภยั ผลผลิต ประสิทธิภาพ และตน้ทุน 

3. เพ่ือตอบสนองผูม้ีส่วนร่วมในการรงัสรรคใ์หเ้กิดนวตักรรมทางการแพทย ์

รวมถึงความตอ้งการและความคาดหวงั 

ซ่ึงผู ้ท่ีมีส่วนร่วมต่อการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์น้ันคือ 

ทุกคน และนวตักรรมต่างๆ น้ันก็ไดม้าจากความตอ้งการและความคาดหวงั

ในแต่ละส่วนงานน้ันๆ ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีใกลต้วัและสมัผสัอยูทุ่กวนั 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีอย่างท่ีเราทราบกันดีว่าองค์กรทางการแพทย์ต่างๆ  

มีหน้าท่ี 6 หน้าท่ีส าคญั คือ การรกัษา, การวินิจฉยั, การป้องกนั, ใหก้าร

เรียนรู,้ การวิจัย และการแพร่กระจายหรือการบริการเชิงรุกออกไปนอก

โรงพยาบาล ซ่ึงการท่ีจะท าหน้าท่ีเหล่าน้ีไดดี้น้ัน องคก์รทางการแพทยน้ั์นๆ 

ตอ้งมีการบริหารคุณภาพ, การลดตน้ทุน, ความปลอดภยั, ผลิตภาพ และ 

ประสิทธิผลท่ีดี และน่ีก็เป็นจุดท่ีท าใหเ้กิด innovation มากมาย เพราะการท่ี

เราพยายามท่ีจะพฒันาในส่ิงต่างๆ ใหดี้ขึ้ น จะท าใหเ้ราหาวิธีใหม่ๆ มาช่วย

ในการปฏิบติังาน และนัน่ก็คือส่ิงท่ีเรียกวา่ “innovation” 

 

16 



ส าหรับศิริราชแล้วในปัจจุบันเรามีโครงการท่ีสนับสนุนให้เกิด

Innovation มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการศูนยค์วามเป็นเลิศต่างๆ, R2R 

และ โครงการติดดาว หากท่านเป็นอีกหน่ึงคนท่ีอยากท า Innovation  

เพ่ือศิริราชและประเทศไทย ขอเพียงแค่มีความกลา้และลุก  ขึ้ นมา

ท าไดเ้ลย โดยสามารถเขา้ร่วมผ่านโครงการต่างๆ ของคณะฯ ดังท่ีกล่าวไว ้

ขา้งตน้ หรือ ผ่านทาง งานพัฒนาและสรา้งประโยชน์จากนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

โทร.02 -4192684, 02-4192630  

หรือท่ี E-mail address: preechaya.pol@mahidol.edu 
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