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หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น หนั ง สื อ คุ ณ ภาพอี ก เล่ ม
หนึ่งของ Harvard Business School เรียบเรียง
โดย Ralph Katz ภายใต้ชื่อเรื่อง “ Managing
Creativity and Innovation” แปลโดย ณัฐยา
สินตระการผล ฉบับแปลภาษาไทยมีความยาวของเนือ้ หา
รวมภาคผนวกด้วยจ�ำนวน 247 หน้า ส�ำหรับผู้เขียน
Ralph Katz นัน้ เป็นศาสตราจารย์ทางด้านการบริหารที่
Northeastern University’s College of Business
และที่ The Management of Technology Group of
M.I.T ‘s Sloan School of Management ในหนังสือ
ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
และสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารและผูน้ ำ� จ�ำเป็นต้องท�ำเพือ่ ผลักดันนวัตกรรมให้ประสบความส�ำเร็จ
โดยเนื้อหาสาระที่ส�ำคัญประกอบด้วย
l การก่อเกิดความคิดใหม่และการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส
l การประเมินคุณค่าของความคิดและการน�ำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด
l วิธีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
l การสร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับนวัตกรรม
l สิ่งที่ผู้น�ำต้องท�ำเพื่อผลักดันนวัตกรรมให้ประสบความส�ำเร็จ
1นักวิชาการอิสระ
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บทที่ 7

หนังสือการบริหารจัดการนวัตกรรมมุง่ ศึกษาตัง้ แต่ชว่ งต้นในกระบวนการของ
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมโดยเป้าหมาย
ของหนังสือเล่มนีค้ อื การช่วยให้ผบู้ ริหารและองค์กรสามารถคิดค้นหานวัตกรรมใหม่
ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิผลมากขึ้นแม้จะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าจะ
น�ำความคิดที่เป็นนวัตกรรมเข้ามาใช้ประโยชน์กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร แต่ก็ไม่ใช่
หนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพียงด้านเดียว
ในบทที่ 1 เริม่ ต้นด้วยการกล่าวถึงค�ำนิยามของนวัตกรรมและอธิบายประเภท
ของนวัตกรรม ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 แบบ แบบแรกแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) และนวัตกรรมที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง (Radical Innovation) กับการแบ่งประเภท
อีกแบบหนึ่ง ซึ่งแบ่งเป็นนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการและ
นวัตกรรมในบริการ ทัง้ นี้ ในส่วนการให้คำ� นิยามของนวัตกรรม และการแบ่งประเภท
ของนวัตกรรมนั้นถือว่ามีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม การสรุปความหมายของ
วัตกรรรมประเภทต่างๆ ก็มคี วามชัดเจนและเป็นรูปธรรมเช่นกัน ตัวอย่างเช่นการให้
ค�ำนิยาม “นวัตกรรมทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลงโดยสิน้ เชิง (Radical Innovation)”
อาศัยการนิยามตามแนวคิดของสถาบัน Rensselaer Polytechnic Institute ว่า
ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า ดังนี้
l ต้องเป็นคุณสมบัติการใช้งานแบบใหม่ทั้งหมด
l การปรับปรุงคุณสมบัติการใช้งานที่มีอยู่ ต้องท�ำให้ดีกว่าเดิม 5 เท่าหรือ
		 มากกว่านั้น
l สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 30 หรือมากกว่า
ซึ่งค�ำนิยามดังกล่าว องค์กรธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางหรือเป็นตัวชี้วัดการสร้างนวัตกรรมขององค์กรได้เพราะมีความชัดเจน
ไม่ต้องโต้เถียงกันอีกว่าอย่างไรจึงจะถือเป็นนวัตกรรมในส่วนของกระบวนการ
นวัตกรรม (Innovation Process) ผู้เขียนได้ให้ภาพของกระบวนการที่ชัดเจนไว้
ในบทน�ำ โดยน�ำเสนอเป็นแบบจ�ำลองทางความคิด ดังแผนภาพต่อไปนี้

 สามารถลดต้นทุนได้รอ้ ยละ 30 หรือมากกว่า
ซึง คํานิยามดังกล่าว องค์กรธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางหรือเป็ นตัวชีว ดั
การสร้าวารสารร่
งนวัตกรรมขององค์
รได้ยเกริ
เพราะมี
มหาวิทกยาลั
ก ความชัดเจน ไม่ต้อ งโต้เถียงกันอีกว่า อย่า งไรจึงจะถือ เป็ น
132 ปีที่ 32 ฉบับมที่ พฤกษ์
1 ตุลาคม 2556 - มกราคม ต2557
นวัตกรรมในส่
วนของกระบวนการนวั
กรรม (Innovation Process) ผูเ้ ขียนได้ให้ภาพของกระบวนการที
ชัดเจนไว้ในบทนํา โดยนําเสนอเป็ นแบบจําลองทางความคิด ดังภาพต่อไปนี
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จากนัน ในแต่ละบทของเนือหาก็ได้อธิบายรายละเอียดตามกระบวนการดังกล่าว ซึงสามารถทํา
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นั้นถึงจุดอิ่มตัว นอกจากนี้ ผู้เขียนได้อธิบายอีกว่า เส้น S-Curve ได้ให้บทเรียน
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เกิดความคิดใหม่ ซึ่งเราจะรู้ได้ว่าจะหาความคิดดีๆ ได้จากที่ไหน ในบทนี้จะบอก
2
แหล่งทีม่ าของความคิดดีๆ ว่ามีทงั้ หมด 4 แหล่งด้วยกันคือ จากความรูใ้ หม่ (New
Knowledge) จากลูกค้า (Customer) จากผู้ใช้หลัก (Lead Users) และจาก
การออกแบบทีเ่ ข้าถึงใจคน (Empathetic Design) นอกจากนีผ้ อู้ า่ นยังจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับทีมงานเฉพาะกิจ (Skunk-Works) และวิธีการที่ผู้บริหารจะสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดใหม่ รวมถึงเทคนิคการค้นหาความคิดใหม่ๆ ซึง่ ผูเ้ ขียนได้
น�ำเสนอเทคนิคที่ช่วยค้นหาความคิดใหม่ๆ 2 เทคนิคด้วยกันได้แก่ วิธีการระดม
ความคิดและวิธีจับลูกบอล (Catchball) เนื้อหาในบทนี้จะน�ำไปสู่สาระส�ำคัญของ

บทวิจารณ์หนังสือ 133
เรื่อง การบริหารจัดการนวัตกรรม

บทที่ 7

บทที่ 4 คือเรื่องการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส โดยในบทที่ 4 จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจขั้น
ที่สองในกระบวนการของนวัตกรรม นั่นคือการรู้ว่าเมื่อใดที่ความคิดจะกลายเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ โดยวิธีแนะน�ำจะเป็นการประเมินค่าของความคิดที่มี
ต่อองค์กรอย่างคร่าวๆ ด้วยแผนผังแสดงอรรถประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รับที่มีลักษณะ
เป็นตารางแมทริกซ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์ 6 ด้านกับวงจร
ประสบการณ์ของผู้ซื้อ
ทั้งนี้ เมื่อความคิดหนึ่งได้ถูกมองว่าเป็นโอกาสในเชิงของธุรกิจแล้ว ก็จะต้อง
ถูกน�ำเข้าสู่ตลาดต่อไป ซึ่งเป็นหัวข้อของบทที่ 5 นั่นเอง ในบทนี้ผู้อ่านจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับเครื่องมือที่บริษัทชั้นน�ำหลายแห่งใช้เพื่อหาว่า จะทิ้งความคิดใด และเลือก
ความคิดใดขึ้นมาพัฒนาให้เป็นรูปเป็นร่าง และน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ต่อไป เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วย ระบบการประเมินความคิดเป็นแบบขั้นตอน
และประตู (Stage-and-gate System) การวิเคราะห์แบบพอร์ทโฟลิโอ (Portfolio
Analysis) การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) และการประเมินทางด้าน
การเงิน โดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow
Analysis : DCF) และท้ายสุดของบทนี้แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมช่วยเพิ่มคุณค่า
ให้กับแนวคิดเหล่านั้นเพื่อน�ำไปเสนอให้กับตลาดด้วยการน�ำนวัตกรรมเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เขียนเน้นย�้ำว่า
องค์กรธุรกิจสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ (Product Platforms)
ที่มีอยู่เดิมน�ำไปสู่การขยายนวัตกรรม
ถัดมาในบทที่ 6 เป็นเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์อนั เป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดนวัตกรรม
หรือสิ่งที่ผู้บริหารสามารถท�ำเพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
แต่ละคนและทีมงาน ซึ่งได้ท�ำการศึกษาความเชื่อผิดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์วธิ ใี นการกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับลักษณะ
ของกลุ่มท�ำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
ส่วนในบทที่ 7 จะเจาะลึกเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์ตอ่ ไปภายใต้การเสนอ 6
วิธที ผี่ บู้ ริหารสามารถจะท�ำได้ในการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรทีส่ ง่ เสริมให้
เกิดความคิดและการกระท�ำที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังค�ำนึงถึงสถานที่ท�ำงานและ
กล่าวถึงการใช้พื้นที่ท�ำงานร่วมกันของทีมงานเฉพาะกิจ ตลอดจนการสื่อสารที่ดีขึ้น
และการออกแบบคุณลักษณะของสถานทีท่ ำ� งานใหม่ จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างไร
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ทั้งนี้ คนที่ฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถสรรหาความคิดที่เป็น
นวัตกรรมได้ แต่ความสามารถของพวกเขาก็มักจะสูญเปล่าถ้าปราศจากผู้น�ำที่
เข้มแข็งและรอบคอบ ดังนั้นในบทที่ 8 ได้ชี้ให้เห็นสิ่งที่ผู้น�ำต้องท�ำเพื่อส่งเสริมให้
เกิดวัตกรรมในองค์กรของตน และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเหล่านั้นให้มากที่สุด
โดยเนือ้ หาในบทนีก้ ล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าผูน้ ำ� จะต้องรับผิดชอบในการสร้างวัฒนธรรม
ในการท�ำงาน ถือเป็นหน้าที่ของผู้น�ำในการพัฒนาวัฒนธรรมที่เปิดรับต่อความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เพราะไม่มีใครสามารถท�ำแทนได้ นอกจากนี้ยังต้อง
ก�ำหนดทิศทางของกลยุทธ์ส�ำหรับองค์กรและก�ำหนดขอบเขตการพัฒนาความคิด
ใหม่ดว้ ย โดยผูน้ ำ� ต้องมีสว่ นร่วมในกระบวนการของนวัตกรรม โดยเฉพาะในช่วงต้น
ของกระบวนการ ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้น�ำมีอิทธิพลสูงสุดต่อการออกแบบและทิศทางของ
โครงการทีเ่ ป็นนวัตกรรม การทีจ่ ะท�ำเช่นนีไ้ ด้ตอ้ งมีผบู้ ริหารระดับอาวุโสทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรงและท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแล และสนับสนุนความคิดที่ดูมีอนาคตเหล่านั้นด้วย
นอกจากนีย้ งั มีเนือ้ หาเพิม่ เติมในภาคผนวกด้วย โดยในบทที่ 5 นัน้ ได้แนะน�ำ
การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow-DCF) ซึ่งเป็น
เครื่องมือทางการเงินที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องค่าของเงินตามเวลา (Timevalue-of-money Concept) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรใช้ในการประเมิน
โครงการที่เป็นนวัตกรรมส่วนเพิ่ม โดยภาคผนวก ก จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้
และบอกวิธีการวิเคราะห์เอาไว้ด้วย นอกจากนี้ยังได้แนะน�ำแนวคิดอื่นที่มีความ
สัมพันธ์กัน ซึ่งทุกแนวคิดล้วนมีประโยชน์ในการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของ
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสิทธิ (Net Present Value)
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) อัตราผลตอบแทนขั้นต�่ำ
(Hurdle Rate) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
ถ้าหากว่าคุณไม่คุ้นเคยกับแนวคิดเหล่านี้นี่ก็เป็นส่วนที่จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักดียิ่งขึ้น
ส่วนภาคผนวก ข เป็นเครื่องมือส�ำหรับน�ำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ประกอบด้วยแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ
ก) แบบประเมินสถานที่ท�ำงาน (Workplace Assessment Checklist)
ส�ำหรับใช้ประเมินว่า สถานทีท่ ำ� งานของเรานัน้ เอือ้ ต่อการก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมมากน้อยเพียงใด
ข) แบบประเมินสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา (Assessing the Psychological Environment) ส�ำหรับประเมินโครงสร้างการให้รางวัล บรรทัดฐานของกลุม่

บทวิจารณ์หนังสือ 135
เรื่อง การบริหารจัดการนวัตกรรม

และทัศนคติรวมทั้งรูปแบบการบริหารว่า ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากน้อย
เพียงใด
ค) แบบฟอร์มส�ำหรับวางแผนนวัตกรรม
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ทัง้ นี้ แบบฟอร์มทัง้ 3แบบดังกล่าวผูอ้ า่ นสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้สำ� หรับการ
วางแผนและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรของตนได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้จะให้มุมมองที่ชัดเจนใน
ส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรม และบทบาทของ
ผู้บริหารในการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กรก็ตาม
แต่เมือ่ พิจารณาถึงการน�ำเสนอของผูเ้ ขียนแล้วจะเห็นได้วา่ ค่อนข้างมุง่ ถึงการบริหาร
จัดการนวัตกรรมในส่วนองค์กรธุรกิจเป็นส�ำคัญ การให้ค�ำนิยามของนวัตกรรมใน
บทแรกๆ นั้น ซึ่งให้ค�ำนิยามว่า “นวัตกรรม หมายถึงการรวบรวม การผสมผสาน
หรือการสร้างสรรค์ความรู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่มีความเกี่ยวข้อง และเพิ่มคุณค่าให้
กับผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่” ค�ำนิยามดังกล่าวแม้มคี วามชัดเจนแต่
ก็ให้ความหมายในแง่มมุ เชิงธุรกิจเพียงด้านเดียว ในขณะทีน่ ยิ ามของนวัตกรรมนัน้ มี
ความหมายในภาพกว้างทีร่ วมถึงแนวคิด แนวปฏิบตั ใิ หม่ทางสังคม หรือเพือ่ ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย เช่น นิยามของ Rogers and Shoemaker (1971
: 19) ได้กล่าวถึง “นวัตกรรม” ว่าเป็นความรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ หรือวัตถุทไี่ ด้รบั การรับรูจ้ าก
บุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ความใหม่จะถูกวัดจากช่วงเวลานับตั้งแต่การใช้หรือค้นพบใน
ครั้งแรกนวัตกรรมอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลตามมาคือการ
เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเป็นความใหม่และความแตกต่าง โดยอาจอยู่ในรูปลักษณะ
การปฏิบัติเทคนิค หรือเรื่องราวใหม่และแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่เดิมส่วนค�ำนิยาม
ของ Robbins and Coulter (2002 : 25) กล่าวถึงนวัตกรรมว่าคือกระบวนการ
น�ำความคิดสร้างสรรค์มาแปลงให้เป็นสินค้า บริการ หรือวิธีการท�ำงานใหม่ๆ ให้
เกิดประโยชน์ หรือท�ำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นความหมายกว้างที่ครอบคลุม
ไปถึงนวัตกรรมเชิงสังคมด้วย
ส่วนการแบ่งประเภทนวัตกรรมก็เช่นเดียวกัน ผู้เขียนได้กล่าวถึง 2 รูปแบบ
ของการแบ่งประเภท รูปแบบแรกแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ นวัตกรรมส่วนเพิ่ม
(Incremental Innovation) และนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากเดิม
โดยสิ้นเชิง (Radical Innovation) กับการแบ่งประเภทอีกแบบหนึ่งซึ่งแบ่งเป็น
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3 ประเภทคือ นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการ และนวัตกรรม
ในบริการซึ่งก็เป็นการแบ่งประเภทที่มุ่งเน้นไปในเชิงธุรกิจเป็นหลักเช่นกัน ทั้งนี้ใน
ความเป็นจริงแล้วนวัตกรรมสามารถแบ่งย่อยได้หลายประเภท เช่น วรภัทร์ ภู่เจริญ
(2550 : 10-11) ได้แบ่งออกเป็น 8 ประเภทด้วยกันกล่าวคือ นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมด้านการบริการ นวัตกรรมด้าน
การตลาด นวัตกรรมด้านการเงิน นวัตกรรมด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ และการปกครองนวัตกรรมด้านความศรัทธา ความคิด
และความเชื่ อ จะเห็ น ได้ ว ่ า เป็ น การแบ่ ง ประเภทที่ ก ว้ า งขึ้ น และครอบคลุ ม ถึ ง
นวัตกรรมเชิงสังคมและวัฒนธรรมด้วย
ส�ำหรับกระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) นั้น ผู้เขียนได้
แยกเป็น 5 ขั้นตอนด้วยกันคือ การก่อเกิดความคิดใหม่การรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส
การประเมินความคิดการพัฒนา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวใกล้เคียงกับกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่น�ำเสนอโดย มณฑลี
ศาสนนันทน์ (2552 : 30) ที่กล่าวถึงกระบวนการนวัตกรรม 7 ขั้นตอนด้วยกัน
โดยเริ่มต้นจากการระบุถึงความต้องการของลูกค้า จากนั้นระบุข้อก�ำหนดของแบบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ การเลือกแนวคิดที่ดีที่สุด การทดสอบ
แนวคิดและสร้างข้อก�ำหนดของระบบย่อย การสร้างแบบละเอียด และขั้นตอน
สุดท้ายคือการทดสอบและสร้างต้นแบบ จะเห็นได้ว่ามีข้อแตกต่างกันบ้างในส่วน
ของจุดเริ่มต้นที่ผู้เขียนได้เริ่มจากการก่อเกิดความคิดใหม่ๆ และตามแบบจ�ำลอง
ของ มณฑลี ศาสนนันทน์ (2552) นัน้ เริม่ ต้นจากความต้องการของลูกค้า แล้วจึงน�ำ
ไปสูก่ ารสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการสร้างนวัตกรรมนัน้
การเริม่ ต้นอาจไม่จำ� เป็นต้องเริม่ จากความต้องการของลูกค้าก็ได้ แต่กอ่ นทีจ่ ะสร้าง
ผลิตภัณฑ์และน�ำออกสูต่ ลาดนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการทดสอบแนวคิดก่อนว่า นวัตกรรม
ดังกล่าวจะเป็นทีย่ อมรับของลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคได้หรือไม่ เพียงใด ซึง่ ในประเด็นนี้
อาจใช้แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของRogers มาประกอบการ
พิจารณาก็ได้ซงึ่ ได้นำ� เสนอปัจจัยในการพิจาณา 5 ประการ (Roger, 1983 : 14-16)
ประการแรก ประโยชน์เชิงสัมพัทธ์ (Relative Advantage) ผู้ยอมรับนวัตกรรม
นัน้ รูส้ กึ ว่านวัตกรรมนัน้ ดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าสิง่ เก่าหรือวิธปี ฏิบตั เิ ก่าทีน่ วัตกรรม
ถูกน�ำเข้ามาแทนที่การจัดประโยชน์เชิงสัมพัทธ์อาจเป็นในด้านเศรษฐศาสตร์หรือ
ด้านอื่นๆ เช่นความน่าเชื่อถือ เกียรติยศชื่อเสียง ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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การเห็นคุณค่าของนวัตกรรม ประการที่ 2 ความสอดคล้อง (Compatibility)
ผู้ยอมรับนวัตกรรมรู้สึกหรือคิดว่านวัตกรรมนั้นไปด้วยกันไม่ได้หรือเข้ากันได้กับ
ค่านิยมทีม่ อี ยู่ ประสบการณ์ในอดีตตลอดจนความต้องการของผูย้ อมรับนวัตกรรมที่
เข้ากับค่านิยม และบรรทัดฐานของสังคมปัจจุบนั ไม่ได้จะถูกยอมรับช้ากว่านวัตกรรม
ที่เข้ากันได้กับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม
ความคิดหรือประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมในอดีตประการที่ 3 ความซับซ้อน
(Complexity) ผูย้ อมรับนวัตกรรมรูส้ กึ ว่านวัตกรรมมีความยุง่ ยากไม่มากเกินกว่า
ที่จะเข้าใจหรือน�ำนวัตกรรมไปใช้นวัตกรรมบางอย่างง่ายต่อการท�ำความเข้าใจและ
การน�ำไปใช้ แต่นวัตกรรมบางอย่างซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และน�ำ
ไปใช้ นวัตกรรมที่ง่ายต่อการเข้าใจและการน�ำไปใช้จะถูกยอมรับเร็วกว่านวัตกรรม
ที่ซับซ้อนและยากต่อการน�ำไปใช้ ประการที่ 4 สามารถน�ำไปทดลองใช้ (Trial
Ability) นวัตกรรมใดที่สามารถแบ่งเป็นส่วนเพื่อน�ำไปทดลองใช้จะถูกยอมรับ
เร็วกว่านวัตกรรมซึ่งไม่สามารถแบ่งเป็นส่วนได้นวัตกรรมที่สามารถแบ่งเพื่อน�ำไป
ทดลองใช้จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้
ลดน้อยลงท�ำให้กลุม่ เป้าหมายเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะน�ำนวัตกรรมชนิดนัน้ ไปใช้ตอ่ ไป
ประการสุดท้ายสามารถสังเกตผลได้ (Observe Ability) ผู้ยอมรับนวัตกรรม
รู้สึกว่านวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือถ้านวัตกรรมนั้นเป็นนามธรรมก็
สามารถสังเกตผลของนวัตกรรมนัน้ ได้นวัตกรรมบางชนิดสามารถสังเกตเห็นได้งา่ ย
ก็สามารถสื่อความหมายให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย แต่บางชนิดสังเกตเห็นได้ยาก
ทั้งนี้ นวัตกรรมที่เป็นวัตถุนั้น (Material Innovation) จะถูกยอมรับได้ง่ายกว่า
นวัตกรรมทีเ่ ป็นความคิด (Non-material Innovation) หรือเป็นนามธรรมทัง้ นี้
ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยในการพิจารณา
การยอมรับนวัตกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น
ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือ
การสื่อสารนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาไปสู่องค์กรและตลาด อาจมีการกล่าวไว้
ในบทที่ 8 เพียงเล็กน้อยในส่วนบทบาทของผู้บริหารว่าการก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์
ของการสร้างนวัตกรรมว่า ต้องสื่อสารกับคนในองค์กรให้ทั่วถึง แต่ไม่ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนหลังจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมเสร็จแล้วว่า จะด�ำเนินการสื่อสารหรือ
เผยแพร่นวัตกรรมนั้นไปสู่ตลาดอย่างไร ในแง่มุมของการบริหารควรวางแผนและ
ด�ำเนินการอย่างไร ในแง่ของผู้ปฏิบัติเช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายควรด�ำเนินการ
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อย่างไรให้นวัตกรรมนั้นแพร่กระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และขยายตลาด
ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจนั้นๆ ได้ ซึ่งการสื่อสารนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่ง
ในการบริหารจัดการทางธุรกิจเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม โดยสรุปแล้วหนังสือเล่มนี้นับได้ว่าเป็นหนังสือคุณภาพดี
อีกเล่มหนึ่งที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ และกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรได้ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อีกจุดหนึ่งก็คือ การน�ำกรณีศึกษามา
เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายในหัวข้อต่างๆ ท�ำให้เห็นภาพและเข้าใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น จึงเป็นหนังสือที่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรหรือวิชาที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม หรือการสร้างนวัตกรรมในองค์กรควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง

บทที่ 7
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