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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีจุดประสงค์เพื่อน�าเสนอทฤษฎีด้านนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยความหมาย แนวคิด

ทฤษฎีและประเภทของนวัตกรรม ถึงแม้ว ่าปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งกระแสการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

ธุรกิจยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย องค์กรธุรกิจจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาพการแข่งขัน

ที่รุนแรง ส่งผลท�าให้การด�าเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กรธุรกิจต้องปรับตัวตามไปด้วย ดังน้ันการที่

องค์กรธุรกิจจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนน้ันจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ทฤษฎีกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงคุณค่าที่มีความซับซ้อนประกอบด้วย ทฤษฎีว่าด้วยระบบ 

ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน ทฤษฎีว่าด้วยทรัพยากรเป็นฐาน และทฤษฎีว่าด้วยต้นทุนทางสังคม/เครือข่าย

ค�าส�าคัญ : ทฤษฎีของนวัตกรรม

Abstract

 The purpose of this article is to present the body of knowledge about the theory 

of innovation regarding the meaning, the concepts and the types of innovation. Nowadays, 

as both the internal and external environments of business organizations are changing 

rapidly and the trend of encouraging innovation in business organizations has become 

widely popular, all business organizations need to adjust themselves to meet the intensive 

competition. As a result, various operations within the business organizations have to 

be adjusted accordingly. Therefore, any business organization could achieve sustainable 

advantages in competition by  acquiring the knowledge and understanding of the theoretical 

process of value innovation which is particularly complex, given the Theory of System, 

Theory of Institutions, The Resource-Based Theory, and The Social-Cost Theory/Network.

Keywords : Theory of innovation
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แนวความคิด ทฤษฎีนวัตกรรม

	 กระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้องค์กรต่าง	 ๆ	 ต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาพการแข่งขันท่ีเปลี่ยนไป	

ส่งผลท�าให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันจะมิได้มีความท้าทายเพียงแค่การลดต้นทุนในการผลิตเท่านั้น	

แต่รวมถงึการท�าให้ลกูค้าเกดิความจงรกัภักดี	หรอืการออกสนิค้าและบรกิารรปูแบบใหม่	ๆ 	ก่อนคู่แข่งขนั

ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายของธุรกิจในการตอบสนองความคาดหวังที่มีอย่างไม่จ�ากัดของลูกค้า	 (Wong	&	

Chin,	 2007)	 การที่องค์กรธุรกิจยังคงอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หรือมีความเป็นพลวัต	 (Dynamism)	 นั้น	 การจัดการนวัตกรรมที่ดีเป็นวิถีทางหนึ่งที่มีการกล่าวถึง	

(Dooley	&	Sullivan,	2003)	แต่การจัดการนวัตกรรมที่ประสบความส�าเร็จมิใช่เป็นเรื่องที่ง่าย	อัน

เนือ่งมาจากปัญหาการรกัษานวตักรรมให้คงอยู่กับองค์กรในระยะยาวได้	(Kathryn	&	David,	20004)

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของค�าถามที่ว่า	 ท�าไมองค์กรต้องให้

ความส�าคัญกับ	 “นวัตกรรม”	 เนื้อหาของบทความนี้	 จึงเกี่ยวข้องกับ	 “แนวคิดนวัตกรรม”	 โดยแบ่ง

เนื้อหาเป็น	 3	 ตอน	 ได้แก่	 (1)	 ความหมายของนวัตกรรม	 (2)	 ทฤษฎีนวัตกรรม	 (3)	 ประเภทของ

นวัตกรรมและบทสรุป	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 ความหมายของนวัตกรรม

	 ในปัจจุบันองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�าคัญกับนวัตกรรม	 อีกท้ังนักวิชาการ

หลายกลุ่มได้สนใจศึกษานวัตกรรมมากขึ้น	 โดยให้ความหมายของนวัตกรรมไว้หลากหลาย	 อาทิ	

Audretsch	and	Link	 (2012)	ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ	

(Classical	 Entrepreneurship)	 ได้กล่าวในเชิงสนับสนุนว่า	 นวัตกรรมเป็นลักษณะที่ส�าคัญของ

พฤติกรรมผู้ประกอบการ	(Entrepreneurial	Behavior)	

	 นอกจากนี	้Jay	and	Leonard	(2001)	ยังให้ข้อแนะน�าว่าผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมกิีจกรรม

ด้านนวัตกรรม	5	ประการ	คือ	(1)	การแนะน�าสินค้า	และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่	 (2)	การแนะน�าวิธีการ

ใหม่ด้านการผลิต	 (3)	 การเปิดตลาดแห่งใหม่	 (4)	 การเปิดแหล่งวัตถุดิบแหล่งใหม่	 และ	 (5)	 การ

ปรับโครงสร้างองค์กรอุตสาหกรรม	 การสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องอาศัยกิจกรรมด้านนวัตกรรมเหล่านี้

	 ส�าหรับ	 Marina	 (2007)	 ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า “เป็นการสร้างความรู้และ

ความคิดใหม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ใหม่ทางธุรกิจ ซ่ึงให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการด�าเนิน

ธุรกิจภายในองค์กร (Internal Business Process) และโครงสร้างธุรกิจ เพื่อสร้างสินค้าและบริการ

ทีส่ร้างขึน้ตามความต้องการของตลาด”	นอกจากนีส้�านกังานนวัตกรรมแห่งชาติ	(2552)	ได้ให้ความหมาย

ของนวัตกรรมว่า “เป็นสิง่ใหม่ทีเ่กดิจากการใช้ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ทีม่ปีระโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

และสังคม” นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการที่เกิดจากการน�าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับ
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ความสามารถในการจัดการ	เพือ่สร้างให้เกดิเป็นธรุกิจนวัตกรรมหรอืธรุกจิใหม่	อันจะน�าไปสูก่ารลงทนุ

ใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 นอกจากนี้	 ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ	 ได้ให้ความหมายของ	 นวัตกรรม	 (Innovation)	 คือ

การปรบัใช้ผลติภัณฑ์	ใหม่	กระบวนการผลติใหม่	การตลาดหรอืรปูแบบองค์กรใหม่	ทีก่่อให้เกดิผลลพัธ์	

เชิงมลูค่าในแง่ของผลประโยชน์ด้านการเงิน	ชีวติความเป็นอยู่ทีดี่	และความมปีระสทิธภิาพ	(European	

Parliament	Research	Service,	2016)		

 เมื่อพิจารณาจากนิยาม	 และความหมายของนวัตกรรมของนักวิชาการข้างต้น	 จะพบว่า	

สิ่งที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุด	 คือ	 ความคิดสร้างสรรค์	 คิดใหม่	 แตกต่าง	 การเรียนรู้	 มีคุณค่า	 ดังนั้น

ในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายได้ว่า	 นวัตกรรม	 คือ	 “สินค้า	 บริการ	 และกระบวนการ

ท�างานใหม่	 ซ่ึงสิ่งนั้นไม่จ�าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียว	 แต่เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน	องค์กร	สังคมและประเทศชาติ”

	 2.	 ทฤษฎีนวัตกรรม	(Innovation	Theory)

	 จากหัวข้อท่ีผ่านมา	 ได้อธิบายความหมายของนวัตกรรมว่า	 เป็นการปรับปรุงพัฒนาสินค้า

บรกิารหรอืกระบวนการด�าเนนิงานให้ดีขึน้มาแล้วน้ัน	ในเน้ือหาตอนต่อไปนีเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรม

เกี่ยวกับทฤษฎีนวัตกรรมที่ได้มีการศึกษามาก่อน	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด	 หรือทฤษฎีทั่วไป	 (General	 Theory)	 ที่ว่าด้วยนวัตกรรม

เฉพาะเรื่อง	 ท�าให้การศึกษาเรื่องนวัตกรรมเป็นเพียงความคิดที่กระจัดกระจาย	 เพราะว่า	 นวัตกรรม

เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความซับซ้อนเกินกว่ารูปธรรมท่ีปรากฏชัดเจน	 นักวิจัยบางกลุ่ม	 อาทิ	 Wolfe	

ศึกษาพบว่า	 ผลการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมขององค์กรเกือบทั้งหมดไม่สอดคล้องกัน	 โดย	Wolfe	

(1994)	 ให้เหตุผลว่า	 สาเหตุอาจเนื่องมาจากนักวิจัยที่ท�าการศึกษาเรื่องนวัตกรรมมาจากสาขาที่

แตกต่างกันไป	 ดังนั้น	 ทฤษฎีทั่วไปที่ว่าด้วยนวัตกรรมจึงยังไม่เกิดขึ้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 Amabile	

(1998)	 ได้อธิบายว่า	 นวัตกรรมมีความสลับซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในองค์กร

จึงไม่สามารถสรุปเป็นทฤษฎีทั่วไปของนวัตกรรมได้	 แต่ยังมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม	 ได้แก่

	 	 2.1	ทฤษฎีว่าด้วยระบบ	(Systems	Theory)

	 	 ทฤษฎีแรกเก่ียวข้องกับนวัตกรรมท่ีจะอธิบายคือ	 ทฤษฎีว่าด้วยระบบ	 มีนักวิจัยได้

อธิบายทฤษฎีนี้ไว้หลากหลายความหมาย	เช่น	Amabile	(1998)	ได้กล่าวว่า	กระบวนการสร้างสรรค์

นวัตกรรมขององค์กรเกิดขึ้นในระดับของระบบงาน	 หมายถึง	 กลุ่มคนขนาดใหญ่ท�างานร่วมกัน

ในหน่วยงานหรอืแผนกต่าง	ๆ 	ได้ศกึษาเพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง	ๆ 	โดยน�าเอาความคดิ

ใหม่	ๆ	มาใช้และพากเพียรจนงานส�าเร็จลุล่วงไปได้
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	 	 ในขณะที่	Hatch	(1997)	กล่าวว่า	ทฤษฎีระบบ	มีลักษณะที่ส�าคัญคือ	การร่วมกันด�าเนิน

งานของหน่วยงานย่อยหลาย	ๆ 	หน่วยที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจนเป็นหนึ่งเดียวกันนอกจากนั้น	

Amabile	 (1998)	 เสนอแนะว่า	 องค์กรที่น�าทฤษฎีระบบมาประยุกต์ใช้ต้องให้ความส�าคัญต่อปัจจัย

น�าเข้า	(Inputs)	กระบวนการภายในองค์กร	(Internal	Processes)	และผลผลิต	(Outputs)	รวมทั้ง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ด้วย	จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	ทฤษฎี

ว่าด้วยระบบเครือข่ายทั่วไป	(The	General	Systems	Theory)	ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดย	Ladwig	von	

Bertalanffy	ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชีววิทยาชาวเยอรมันในช่วงทศวรรษที่	1950	ทฤษฎีของ	Bertalanffy	

นัน้เป็นความพยายามทีจ่ะรวบรวมศาสตร์ต่าง	ๆ 	เพือ่อธบิายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยเลก็

ทีส่ดุไปจนถงึระดับสงัคม	นัน่คือ	การศึกษาสิง่ต่าง	ๆ 	ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกนัโดยอาศัยระบบแบ่งระดับช้ัน

(A	Hierarchy	of	Systems)	ระบบที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปจะประกอบด้วย	ระบบต่าง	ๆ	ที่อยู่ในระดับ

ต�่ากว่า	 เช่น	 องค์กรเป็นระบบหนึ่งซ่ึงอยู่ในระบบสูงจะประกอบไปด้วยระบบย่อยต่าง	 ๆ	 อาทิ	

ภาค/ส่วน	 (Divisions)	 และแผนก	 (Department)	 ซ่ึงแต่ละระดับจะมีปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพล

ต่อกัน

	 	 นอกจากนีน้กัวิจยักลุม่หนึง่	อาท	ิPadmore	et	al.	(1998)	และ	Tang	(1999)	ได้สร้างแบบ

จ�าลองเพือ่อธบิายกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม	ซ่ึงแบบจ�าลองถกูพฒันาขึน้มาจากตัวแบบเชิงเส้น

ตรงที่ท�าให้เข้าใจง่ายไปจนถึงแบบจ�าลองของขั้นตอนหรือกระบวนการ	ดังแสดงในภาพที่	1	และ	2

ภาพที่ 1	แบบจ�าลองเชิงเส้นตรง	(Linear	Model)	ของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่มา :	 Padmore,	 T.,	 Schuetze,	H.	 and	Gibson,	H.	 1998,	 “Modeling	 Systems	 of	 Innovation	 :	An	

	 	 Enterprise	–	Centered	View”,	Research	Policy, Vol.	26,	no.6,	pp.	607)

ค้นพบ

(Discover)

พัฒนา

(Develop)

ขยายผล

(Deploy)
➤ ➤

2➤ 31 4 5➤ ➤ ➤

➤

ภาพที่ 2	แบบจ�าลองขั้นตอน	(Stage	Model)	ของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
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	 	 จากภาพที	่2	แสดงขัน้ตอนกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมทีม่คีวามซับซ้อนมากขึน้กว่า

ขั้นตอนในภาพที่	 1	 โดยเพิ่มขั้นตอนให้ข้อมูลย้อนกลับ	 (Feedback	 Loops)	 ไว้ด้วย	 Feedback	

คือ	 ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจากการท�างานของระบบ	 ซ่ึงช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับการ

ควบคุมการท�างานของระบบในอนาคต	 (Cumming	 &	Worley,	 1997)	 นอกจากนี้	 แบบจ�าลอง

ของขั้นตอนในภาพที่	 2	 จะใช้เพื่ออธิบายเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ซ่ึงประกอบด้วยขั้น

ตอนต่าง	ๆ	เช่น	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	การสร้างความคิดรวบยอด	การออกแบบ	และการทดสอบ	

การผลิต	 และการจัดจ�าหน่าย	 รวมถึงการตลาด	 (Padmore	 et	 al.,	 1998)	 และ	 (Tang,	 1999)	

อย่างไรก็ตาม	 แบบจ�าลองที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีข้อด้อยอยู่	 ประการแรก	 คือ	 แบบจ�าลองเหล่านั้น

มุ่งอธิบายถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นส่วนใหญ่	 ซ่ึงท�าให้ต้องตัดนวัตกรรมด้านกระบวนการ	

(Process	 Innovations)	 ออกไปและมักจะเป็นการพัฒนาจากการใช้แนวคิดจากภายนอกองค์กร	

ประการทีส่อง	แบบจ�าลองเหล่านัน้ให้ความส�าคัญเพยีงเลก็น้อยกบัสภาพแวดล้อมภายนอก	เช่น	ลกูค้า	

หรือบทบาทของผู้ส่งปัจจัยการผลิตในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 ประการที่สาม	 แบบจ�าลองเหล่านั้น

ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง	 ๆ	 รวมกันเป็นชุดซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการเข้มงวดเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ

ซึ่ง	Tang	(1999)	ได้เสนอแบบจ�าลองแบบบูรณาการ	ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้กับองค์กรประเภทต่าง	ๆ	

ได้ดีกว่า	และแบบจ�าลองแบบบรูณาการนีย้งัประกอบไปด้วยลกัษณะส�าคัญหลายประการของนวัตกรรม	

แม้กระนั้นก็ตาม	 แบบจ�าลองนี้ได้ละเลยเรื่องผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก	 และ	 ข้อมูล

ย้อนกลับ	(Feedback)	ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมไป

	 	 ในหวัข้อนีส้รปุได้ว่า	กระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมขององค์กรตามทฤษฎีระบบเกดิขึน้

ในระดับระบบงาน	ต้ังแต่ขัน้ตอนการป้อนข้อมลู	กระบวนการภายใน	จนกระทัง่ได้ผลลพัธ์	โดยมผู้ีเกีย่วข้อง

หลายฝ่าย	ทีม่คีวามสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัมาร่วมท�างานเพือ่ให้ได้ความคิดใหม่	มาแก้ปัญหาจนงานเสรจ็

ลุล่วงไปได้

	 	 2.2	ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน	(Institutional	Theory)	

	 	 ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบันวตักรรมล�าดับทีส่อง	คือ	ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน	ซ่ึงมนีกัวจัิยทีศึ่กษา

แนวคิดทฤษฎีนี้	 อาทิ	 Spraggon	 and	Bodolica	 (2008)	อธิบายว่า	ทฤษฎีว่าด้วยสถาบันให้ความ

ส�าคัญต่อการศึกษาบทบาทของอิทธิพลทางสังคมและแรงกดดัน	 เพื่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกัน

ของคนในสงัคมทีจ่ะปรบัเปลีย่นการปฏิบติังานขององค์กร	บรบิทของสถาบนัจะท�าหน้าทีป่รบัแต่งและ

ให้แรงเสริมทางสังคมแก่พฤติกรรมด้านเศรษฐกิจ	 ซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยผ่านกรอบความคิดทางสังคม

เกีย่วกบับรรทดัฐาน	(Norms)	กระบวนการ	(Procedures)	และข้อสนันษิฐาน	ซ่ึงเป็นทีรู่ก้นัเป็นอย่างดี

เกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์และธุรกิจ	 หากพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของมุมมองด้านสถาบัน
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จะพบว่าความเห็นพ้องต้องกันที่มีต่อความคาดหวังทางสังคม	 มีส่วนช่วยสร้างความส�าเร็จ	 และ

ความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคม	 เนื่องจากองค์กรธุรกิจจ�าเป็นต้อง

แลกเปลีย่น	เพือ่ให้ได้มาซ่ึงสทิธติามกฎหมายและทรพัยากรทีม่ค่ีาเป็นจ�านวนมากยิง่ขึน้	ซ่ึงสร้างความ

มัน่คงทีย่ัง่ยนืให้แก่องค์กรได้	การเปลีย่นแปลงด้านโครงสร้างมไิด้พฒันาจากหลกัการของความพอเพยีง	

(The	Efficiency	Rationales)	และการแข่งขันในตลาด	(Marketplace	Competition)	แต่เกิดจาก

ขอบเขตของสถาบนัทีก่�าหนดโดยรฐับาลซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นองค์กรให้เป็นตัวแทนด้านเศรษฐกจิทีม่ี

ประสทิธภิาพ	(Efficient	Economic	Agents)	นักวิชาการทีศึ่กษาด้านสถาบันมคีวามสนใจเป็นอย่างยิง่

ในการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัวิธกีารทีโ่ครงสร้างขององค์กร	(Corporate	Structures)	และกระบวนการ

ต่าง	ๆ	(Processes)	ได้ถูกท�าให้กลายเป็นสถาบัน	หรือกลมกลืนกันได้อย่างดี	(Homogenized)	เมื่อ

เวลาผ่านไป	อันทีจ่รงิ	แนวโน้มของธรุกจิทีจ่ะเหน็พ้องต้องกนั	โดยยดึถอืบรรทดัฐานทางสงัคม	(Social	

Norms)	 และขนบธรรมเนียมประเพณี	 ซ่ึงเป็นอิทธิพลในสภาพแวดล้อมของสังคม	 ได้น�าไปสู่ความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	(Homogeneity)	ในระดับสูงระหว่างองค์กร	ดังที่	Di	Maggio	and	Powell	

(1983)	 ได้กล่าวว่า	 “ความเห็นพ้องต้องกัน	 (Homogeneity)	 ที่เห็นได้ในรูปแบบ	 (Forms)	 และ

การปฏิบัติ	 (Practices)	 ขององค์กรเกิดขึ้นจากกลไก	 3	 ประการ	 ได้แก่	 (1)	 ความเห็นพ้องต้องกัน

ที่เกิดจากการถูกบังคับโดยอิทธิพลทางการเมืองและการแสวงหาซ่ึงสิทธิกฎหมาย	 (2)	 กระบวนการ

เลยีนแบบซ่ึงจูงใจให้บางองค์กรเลยีนแบบองค์กรอ่ืน	ซ่ึงเป็นทีร่บัรูไ้ด้ว่ามสีทิธทิางกฎหมายหรอืประสบ

ความส�าเร็จมากกว่าในกิจการ/ธุรกิจของพวกเขา	 และ	 (3)	 แรงกดดันที่เกิดจากบรรทัดฐาน	 ซ่ึงมี

ต้นก�าเนิดมาจาก	 “ความเป็นนักวิชาชีพ”	 (Professionalization)	 เช่น	 การรับรองผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาหรือเครือข่ายระหว่างบริษัท	(Inter-firm	Networks)	ซึ่งเชื่อมโยงองค์กรต่าง	ๆ	ไว้ด้วยกัน

	 ทฤษฎีว่าด้วยสถาบนั	(Institutional	Theory)	มข้ีอสนันษิฐานว่าสถาบนัทัง้หลายแสดงให้เหน็

ลักษณะร่วมสองประการ	คือ	สถาบันทั้งหลายมักหยุดยั้งการปฏิบัติต่าง	ๆ 	ที่เป็นตัวสรรค์สร้างสถาบัน

เอง	อย่างไรก็ตาม	งานวิจัยส่วนมากได้เน้นถึง	“ความไม่ต่อสู้ดิ้นรน”	(Passive)	ของสถาบัน	ซึ่งน�าพา

องค์กรไปสู่ความเฉื่อยชาและวิถีทางที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้	 ในทางตรงกันข้าม	 แนวคิดที่อาศัย

ทรัพยากรเป็นฐาน	(Resource-based	View)	มองว่าการปฏิบัติงานของธุรกิจมิได้เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับ

การขบัเคลือ่นจากศักยภาพทัง้หลายทีเ่กดิภายในองค์กร	แต่เป็นการเลอืกใช้กลยุทธ์ทีถู่กต้องเหมาะสม

ซ่ึงได้รับการก�าหนดจากลักษณะ	 ขอบเขตเชิงองค์กรของธุรกิจ	 และบริบทด้านสถาบันของบริษัท

ด้วย	แต่เป็นที่น่าสนใจ	คือ	มีงานวิจัยเป็นจ�านวนน้อยในปัจจุบันที่ชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติการทางสังคม	

(Social	 Action)	 เป็นตัวสร้างสถาบัน	 อันเป็นประเด็นส�าคัญของทฤษฎีว่าด้วยสถาบันที่อธิบาย

เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ประสบความส�าเร็จ
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ตารางที่ 1	การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน

ตัวแปร ค�าอธิบาย

ค�าจ�ากัดความ ความสามารถของบริษัท/ธุรกิจในการน�าสินค้า	บริการและกระบวนการท�างานใหม่	ๆ 	ซึ่ง

ได้รับการยอมรับทางสังคม	และถูกต้องตามกฎหมายออกสู่ตลาด

ตัวผลักดันให้เกิด

การสร้างสรรค์

นวัตกรรม

-	การลอกเลียนแบบองค์การที่ใฝ่ใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

-	การเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ในสถาบนั	การก่อก�าเนดิค่านยิมและบรรทดัฐานใหม่	ๆ

สถานการณ์ที่ท�าให้

ตัดสินใจได้ยาก

-	การด�าเนินการตามหลักเศรษฐกิจกับความชอบธรรมทางสังคม

-	ความแปลกใหม่กับความคุ้นเคย

	 	 จากรายละเอียดข้างต้น	สรปุได้ว่า	ทฤษฎีว่าด้วยสถาบนัมส่ีวนเกีย่วข้องกบันวัตกรรมในด้าน

ความสามารถขององค์กรธุรกิจในการน�าสินค้า	 บริการและกระบวนการท�างานใหม่	 ๆ	 ให้ได้รับการ

ยอมรบัจากสงัคมภายนอก	โดยสิง่ทีเ่ป็นแรงผลกัดันให้องค์กรมกีารสร้างนวัตกรรมคือ	การเปลีย่นแปลง

องค์ประกอบหรือโครงสร้าง	ซึ่งก่อให้เกิดค่านิยมและบรรทัดฐานใหม่	ๆ	แต่การเปลี่ยนแปลงต้องเป็น

ไปตามหลักเศรษฐกิจและความชอบธรรมทางสังคม

	 	 2.3	ทฤษฎีที่อาศัยทรัพยากรเป็นฐาน	(Resource-based	Perspective)

	 	 ทฤษฎีต่อมาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม	คือ	ทฤษฎีที่อาศัยทรัพยากรเป็นฐาน	 โดยแนวคิด

ของทฤษฎีนี้จะวิเคราะห์บทบาทของทรัพยากรและศักยภาพด้านต่าง	ๆ	ขององค์กร	ซึ่งช่วยให้องค์กร

สามารถสร้างผลตอบแทนอันมหาศาล	 และสร้างข้อได้เปรียบที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	

(Sustainable	Competitive	Advantage)	ส�าหรับทรัพยากรนั้น	นักวิจัยมองว่าเป็นจุดแข็ง	(Strength)	

ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์ต่าง	ๆ	ขององค์กรซึ่งมีตัวตนหรือจับต้องได้	(Tangible)	เช่น	เครื่องมือ

เฉพาะด้าน	โครงสร้างภายในองค์กร	ทรพัย์สนิทางการเงิน	เทคโนโลยี	เป็นต้น	หรอืทรพัยากรทีจั่บต้อง

ไม่ได้	(Intangible)	เช่น	ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน	ต้นทุนของมนุษย์	ความรู้เฉพาะด้าน	ทักษะ

การบริหารจัดการ	ไมตรีจิต	การปฏิบัติงานประจ�าวัน	เครื่องหมายการค้า	ยี่ห้อ	เป็นต้น	ส่วนศักยภาพ	

(Capabilities)	คือ	ศักยภาพโดยรวมขององค์กร	(Organization’s	Collective	Capability	)	ในการ

ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน	(Bryan,	2009)

	 	 ในกรณีทีเ่ป็นทรพัยากรทีไ่ม่มตัีวตนหรอืจบัต้องไม่ได้	ซ่ึงขึน้อยูก่บับรบิท	องค์กรจะประสบ

กบัความล�าบากอย่างมาก	ในการใช้ทรพัยากรเหล่านีภ้ายใต้บรบิททีแ่ตกต่างกนั	ทฤษฎีทีอ่าศัยทรพัยากร

เป็นฐาน	ตั้งสมมติฐานว่า	ความยั่งยืนของข้อได้เปรียบในการแข่งขัน	(Competitive	Advantage)	จะ

เกิดขึ้นได้ถ้าศักยภาพท้ังหลายซ่ึงก่อให้เกิดข้อได้เปรียบดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้วยทรัพยากร	 ที่

คู่แข่งทางธุรกิจไม่สามารถผลิตซ�้าได้อีก	 (Barriers	 to	 Imitation)	 ซ่ึงช่วยหยุดย้ังปรากฏการณ์
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เลียนแบบที่นักทฤษฎีว่าด้วยสถาบันได้กล่าวไว้	

	 	 Miller	and	Shamsie	(1996)	ได้วิเคราะห์ลักษณะพื้นฐาน	2	ประการที่ท�าให้	ทรัพยากร

บางประเภทไม่สามารถถูกลอกเลียนได้	 คือ	 การที่ทรัพยากรเหล่านี้ได้รับการปกป้องจากลิขสิทธิ์ทาง

ทรพัย์สนิ	(Property	Rights)	เช่น	สญัญา	ใบอนุญาต	และสทิธบิตัร	และประการทีส่อง	คือ	ผู้ลอกเลยีน

แบบไม่มคีวามรูค้วามช�านาญพอทีจ่ะลอกเลยีนแบบได้	ลกัษณะของทรพัยากรเหล่านีจ้ะมคีวามโดดเด่น

มากน้อยข้ึนอยูก่บัสภาพแวดล้อมของการแข่งขนัที	่ธรุกิจทีไ่ม่สามารถสร้างสรรค์นวตักรรมได้	ทรพัยากร

ที่อาศัยการปกป้องจากลิขสิทธิ์ก็จะมีบทบาทส�าคัญในการคุ้มครองข้อได้เปรียบที่สามารถแข่งขันได้

ของธุรกิจในขณะที่สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถพยากรณ์ได้	 และ

นวตักรรมกย็งัถูกทดแทนด้วยสิง่ใหม่ทีส่ร้างสรรค์โดยธรุกจิคู่แข่ง	ทรพัยากรทีอ่าศัยความรูเ้ป็นพืน้ฐาน	

(Knowledge-based	 Resources)	 จะมีประโยชน์สูงสุดส�าหรับการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับ

ความส�าเร็จขององค์กร

ตารางที่ 2	การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ทฤษฎีที่อาศัยทรัพยากรเป็นฐานในการคิด

ตัวแปร ค�าอธิบาย

ค�าจ�ากัดความ ความสามารถของบรษิทั/ธรุกจิในการน�าสนิค้า	บรกิาร	และกระบวนการท�างานใหม่	ๆ 	ออก

สู่ตลาด	ซึ่งคู่แข่งทางธุรกิจไม่สามารถลอกเลียนแบสินค้า	บริการและกระบวนการท�างาน

เหล่านีไ้ด้ท�าให้บรษิทั/ธรุกจิได้รบัผลตอบแทนมหาศาลเกนิอัตราปกติและยงัมข้ีอได้เปรยีบ

ที่แข่งขันได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ตัวผลักดันให้เกิด

การสร้างสรรค์

นวัตกรรม

-	ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กร	เช่น	คนงาน/ลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถ

-	ความรู้และวัฒนธรรมองค์กรที่ได้สั่งสมกันมา

สถานการณ์ที่ท�าให้

ตัดสินใจได้ยาก

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับความร่วมมือระหว่างองค์กร

	 	 สรุปได้ว่า	 กระบวนการสร้างนวัตกรรมเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยทรัพยากรขององค์กร	

แบ่งออกเป็น	 ทรัพยากรที่จับต้องได้	 (Tangible	 Asset)	 เช่น	 เครื่องจักร	 เงินลงทุน	 ที่ดิน	 เป็นต้น	

และทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้	(Intangible	Asset)	เช่น	ตราสินค้า	ความรู้	ความสามารถของพนักงาน	

ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่ได้สั่งสมกันมา	

	 	 2.4	ทฤษฎีว่าด้วยต้นทุนทางสังคม/เครือข่าย	(Social	Capital	/	Network	Theory)

	 	 ทฤษฎีสุดท้ายที่น�าเสนอ	คือ	ทฤษฎีว่าด้วยต้นทุนทางสังคม/เครือข่าย	สาเหตุที่ผู้วิจัยให้

ความส�าคัญกับทฤษฎีนี้เกิดจาก	 การก่อก�าเนิดของเศรษฐกิจแนวใหม่	 ตลาดเสรี	 และการพัฒนาการ
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ที่ไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การเกิดขึ้นของเครือข่าย	 (Network)	 เป็นลักษณะเด่นที่

อธิบายว่าองค์กรร่วมสมัย	 (Contemporary	 Organization)	 นั้นมีลักษณะที่ส�าคัญ	 4	 ประการ	 คือ	

(1)	 องค์กรเป็นเครือข่ายทางสงัคม	 (Social	 Networks)	 ซ่ึงถกูเช่ือมโยงโดยสมัพนัธภาพทางสงัคม

ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเป็นทางการ	 หรือไม่เป็นทางการก็ได้	 ที่มีอยู่ภายในและระหว่างองค์กรต่าง	 ๆ

(2)	สภาพแวดล้อมขององค์กร	คือเครอืข่ายของบรษิทั/ธรุกจิ	อ่ืน	ๆ 	ทีค่งอยูใ่นตาข่าย	(webs)	ของความ

สัมพันธ์ที่มากมายซับซ้อนกันซึ่งเรียกว่า	สาขาขององค์กร	(Organizational	Fields)	(3)	การปฏิบัติ

งานของผู้กระท�า	(Actors)	ได้รับการอธิบายจากต�าแหน่งงานในเครือข่ายงาน	ที่ซึ่งต�าแหน่งส�าคัญเป็น

เสมอืนแหล่งข้อมลูอันมค่ีา	และอ�านาจทีม่อิีทธพิลต่อสมาชิกคนอ่ืน	ๆ 	ของเครอืข่าย	(4)	พนัธะผูกพนั

ในเครือข่ายได้รับการสร้างขึ้นจากสัมพันธภาพทางสังคม	 เป็นความผูกพันที่สร้างขึ้นมาใหม่	 และ

เป็นความผูกพันที่พัฒนาขึ้นมา	อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของปัจเจกพนักงานหรือกลุ่มพนักงาน

	 	 ต้นทุนทางสังคม	 (Social	 Capital)	 ถูกน�ามาใช้เป็นครั้งแรกเป็นการให้ความส�าคัญต่อ

การพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ของพนักงานซึ่งสร้างพื้นฐานของความไว้วางใจ	ความซื่อสัตย์	และ

การปฏิบัติงานของกลุ่ม	 (collective	 action)	 ในเวลาต่อมา	Nahapiet	 and	Ghoshal	 (1998)	 ได้

ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่าต้นทุนทางสังคม	 ว่าเป็นจ�านวนทรัพยากรที่มีอยู่จริงซ่ึงซ่อนตัวอยู่ภายใน

มีความพร้อมให้ใช้โดยผ่านเครือข่ายสัมพันธภาพ	 ซ่ึงปัจเจกพนักงานหรือหน่วยสังคมเป็นเจ้าของ	

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า	 เครือข่ายมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการสร้างทรัพยากร	 และการกระจาย

ทรัพยากร	(Resource	Distribution)	ไปยังหุ้นส่วนอื่น	ๆ 	ของเครือข่าย	ส่วนต้นทุนทางสังคม	(Social	

Capital)	เป็นของผู้ปฏิบัติงานในเครือข่าย	(Network	Actors)	และไม่มีสมาชิกคนใดในเครือข่ายจะ

มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้เพียงคนเดียว

	 	 Spraggon	and	Bodolica	(2008)	ได้วเิคราะห์ว่าต้นทนุทางสงัคมประกอบด้วยมติิต่าง	ๆ 	

3	มิติ	คือ	(1)	มิติด้านโครงสร้าง	(Structural)	(2)	มิติด้านความสัมพันธ์	(Relational)	และ	(3)	มิติ

ด้านความคิด	(Cognitive)	มิติด้านโครงสร้าง	หมายถึง	แบบแผนของความสัมพันธ์ในบรรดาสมาชิก

ของเครอืข่าย	เช่น	การมตัีวตน	หรอืการขาดหายไปของสมาชิก	และการก่อร่างสร้างตัวของเครอืข่ายใน

ด้านความหนาแน่น	ความต่อเนื่อง	และจัดต�าแหน่งตามล�าดับชั้นของสมาชิกในเครือข่าย	ส่วนมิติด้าน

ความสัมพันธ์	 หมายถึง	 ลักษณะของความผูกพันของพนักงานและมิตรภาพที่พนักงานได้พัฒนาขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไปและจากการปะทะสังสรรค์กันตลอดเวลา	 ในขณะที่มิติด้านความคิด	 จะครอบคลุม

ทรัพยากรประเภทดังกล่าว	 ซ่ึงช่วยให้สมาชิกของเครือข่ายมีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน

ด้วยความถูกต้อง
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ตารางที่ 3	การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ทฤษฎีว่าด้วยต้นทุนสังคม/เครือข่าย

ตัวแปร ค�าอธิบาย

ค�าจ�ากัดความ ความสามารถของบรษิทั/ธรุกจิในการน�าสนิค้า	บรกิาร	และกระบวนการท�างานใหม่	ๆ 	ออก

สู่ตลาดได้เป็นผลส�าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและระหว่างองค์กร	

อันเป็นผลให้บริษัทหรือองค์กรมีข้อได้เปรียบที่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ตัวผลักดันให้เกิด

การสร้างสรรค์

นวัตกรรม

-	การแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของเครือข่าย

-	ความผูกพันทางสังคมและความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กร

สถานการณ์ที่ท�าให้

ตัดสินใจได้ยาก

-	การแลกเปลี่ยนความรู้กับการรั่วไหลของความรู้

-	เจตนาที่โปร่งใสกับพฤติกรรมละโมภ

	 สรุปได้ว่า	 นวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนทางสังคม/เครือข่าย	 ขององค์กรธุรกิจ	

ในด้านความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและระหว่างองค์กร	 ซ่ึงจะส่งผลต่อการมีข้อได้เปรียบ

เชิงกันแข่งขันอย่างยั่งยืน

	 3.	ประเภทของนวัตกรรม

	 จากหัวข้อที่ผ่านมา	ได้อธิบายทฤษฎีของนวัตกรรม	ซึ่งปรากฏว่า	ยังไม่มีทฤษฎีใดที่อธิบายได้

โดยตรง	 แต่มีแนวคิดทฤษฎีที่สามารถอธิบายถึง	 การมีนวัตกรรมได้	 ส�าหรับเนื้อหาในส่วนต่อไปนี้จะ

อธิบายประเภทของนวัตกรรม	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	

	 	 3.1	นวัตกรรมด้านสนิค้า/ผลติภัณฑ์	(Product	Innovations)	หมายถงึ	สนิค้า/ผลติภัณฑ์	

หรือ	 บริการรูปแบบใหม่	 สินค้าตัวใหม่	 และบริการใหม่	 เหล่านี้จะได้รับการแนะน�าให้แก่ลูกค้าเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของพวกเขา	 หรือความต้องการของตลาด	 นวัตกรรมด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์

มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับนวัตกรรมด้านเทคนิค	(Technical	Innovations)	นั่นคือ	นวัตกรรมเหล่านี้

จัดเป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติงาน	 (Operating	 Component)	 และมีผลกระทบต่อระบบ

ทางเทคนิคขององค์กร	 รวมทั้งการรับเอาความคิดใหม่มาใช้เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ	 (Eric	 et	 al.,	

2012)

	 	 3.2	นวัตกรรมด้านกระบวนการ	(Process	innovations)	หมายถึง	ส่วนประกอบใหม่	ที่

ได้รับการน�าเอามาใช้ในกระบวนการผลิตขององค์กร	หรือการบริการ	โดยนวัตกรรมด้านกระบวนการ

มไิด้ผลติสนิค้า	หรอืการบรกิารโดยตรง	แต่มอิีทธิพลโดยอ้อมต่อการน�าเอาสินค้าและบริการมาใช้

(Damanpour,	 1991)	 นวัตกรรมด้านกระบวนการมีความคล้ายคลึงกับนวัตกรรมด้านการจัดการ	

(Administrative	 Innovations)	 (Kristina,	 2011)	 นวัตกรรมด้านกระบวนการนี้	 มีผลกระทบต่อ

สมาชิกขององค์กร	และความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์กร	ซ่ึงได้แก่	กฎระเบยีบ	บทบาทหน้าที่
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และโครงสร้าง	การสื่อสาร	การแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกภายในองค์กรและระหว่างสภาพแวดล้อม

กับสมาชิกขององค์กร

	 นอกจากแนวคิดในการแบ่งประเภทนวัตกรรมข้างต้น	ยังมีนักวิชาการกลุ่มอื่นได้แบ่งประเภท

นวตักรรมมากกว่า	2	ประเภท	อาท	ิTidd,	Bessant	and	Pavitt	(2005)	ได้เสนอว่า	นวตักรรมในองค์กร

แบ่งเป็น	4	ประเภท	ดังนี้	(1)	นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์	(Product	Innovation)	เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ด้านสินค้าและบริการ	(2)	นวัตกรรมด้านกระบวนการ	(Process	Innovation)	เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ด้านกระบวนการผลิต	 การท�างานและการส่งมอบ	 (3)	 นวัตกรรมด้านต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	 (Position	

Innovation)	 เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการน�าเสนอ	 หรือการวางต�าแหน่งของ

สินค้าและบริการ	 (4)	นวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์	 (Paradigm	Innovation)	 เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ที่เกี่ยวข้องกับกรอบความคิด	 (Mental	 model)	 และกระบวนทัศน์	 (Paradigm)	 ที่องค์กรต้องการ

จะเป็น	 ในขณะที่	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (2552)	 แบ่งนวัตกรรมออกเป็น	 5	 ประเภท	 คือ	

1)	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	2)	นวัตกรรมบริการ	3)	นวัตกรรมกระบวนการ	4)	นวัตกรรมการตลาด	และ	

5)	นวัตกรรมองค์กร

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 ยังพบอีกว่า สามารถจ�าแนกนวัตกรรมขององค์กรตามลักษณะ

ของกจิกรรมทีส่ร้างคุณค่าขององค์กร โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ	(1) นวัตกรรมประเภททีอ่าศัย

เทคโนโลยี และ (2) นวัตกรรมที่มิได้อาศัยเทคโนโลยี ซึ่งงานวิจัยด้านนวัตกรรมที่อาศัยเทคโนโลยี

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในด้านนวัตกรรมด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (Product innovation) และ

นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process innovation)	(Wong	&	Chin,	2007)

	 นอกจากนั้น	 มีงานวิจัยที่จัดท�าขึ้นเมื่อไม่นานมานี้	 ได้จ�าแนกนวัตกรรมประเภทที่มิได้อาศัย

เทคโนโลยว่ีา	เป็นนวัตกรรมเกีย่วกบัวธิกีารทางด้านการจัดการ	และวธิกีารด้านการตลาด	(Aggarwal	&	

Singla,	2006)	ในท�านองเดียวกนั	สามารถจ�าแนกนวตักรรมโดยใช้ระดับของนวตักรรม	(The	Degree	

of	Innovation)	โดยระดับของนวตักรรมมต้ัีงแต่	นวตักรรมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง/แบบค่อยเป็น

ค่อยไป	 (Incremental	 Innovation)	 และนวัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง	 (Radical	 Innovation)

(Kasmire,	 Korhonen,	 &	 Nikolic,	 2012)	 ระดับนวัตกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับความ

แตกต่างในด้านต่าง	 ๆ	 เชิงทฤษฎีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองท�าให้เกิดแรงผลักดันด้าน

นวัตกรรม	 (Innovating	 Thrust)	 ซ่ึงสร้างความแข็งแกร่งที่มีอยู่ขององค์กรให้มั่นคงย่ิงขึ้น	 ขณะที่

นวัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิงหรือ	Transformational	Innovations	นั้นเป็นสิ่งที่สร้างความก้าวหน้าเชิง

กลยทุธ์	(Strategic	Leap)	ให้แก่องค์กรท�าให้เกดิการเติบโตอย่างยัง่ยนืในองค์กรด้านธรุกจิ	(Herkema,	

2003)	ซึ่ง	Gurhan,	Gunduz,	Kemal	and	Lutfihak	(2011)	กล่าวว่า	นวัตกรรมทางการตลาดรวม

ถึงนวัตกรรมอื่น	ๆ	มีผลต่อประสิทธิภาพของบริษัทอุตสาหกรรมการผลิต	และ	บุญสม	ลีชยากิตติกร	
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(2558)	 ได้ระบุว่านวัตกรรมการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและความจงรักภักดีต่อแบรนด์	

ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	(1)	การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	(2)	ความหลาก

หลายของผลิตภัณฑ์	 (3)	 การมุ่งเน้นที่ตัวลูกค้า	 (4)	 การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม	 และ	 (5)	 คุณค่า

เฉพาะตัว	หรอืในมมุมองของ	Yuan	(2015),	Kainto	et	at.	(2017),	Rossinoli	and	Andrea,	(2018)	

มคีวามคิดเหน็ทีส่อดคล้องกัน	จากงานวิจัยพบว่าองค์กรธรุกจิทีต้่องการพึง่พาเทคโนโลยขีัน้สงูจะต้องมี

การบรูณาการความรูต่้าง	ๆ 	เข้าด้วยกนัเพือ่สร้างความยัง่ยนืเชิงนวตักรรม	(Innovative	Sustainability)	

นัน้	องค์กรจะต้องประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน	(1)	ความสามารถเชิงนวัตกรรม Innovation	Capability	

(2)	ความสามารถทางการตลาด	Marketing	Capability	ทั้งนี้	Kainto	et	at.	(2017)	ยังให้ข้อเสนอ

แนะที่น่าสนใจว่า	 องค์กรธุรกิจจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องเพราะทรัพยากร

มนุษย์มีส่วนที่สร้างและมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมเช่นกัน

	 Marion	David	 (2006)	 ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรมออกเป็น	นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น

จากความต้องการของตลาด	 (Market-based	 Innovations)	 และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 (Technology-based	 Innovations)	 โดยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น

จากการต้องการของตลาดนั้น	 เป็นตัวแทนของสินค้าที่แสดงให้เห็นถึงการถอยห่างออกมาจากตลาด

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 นอกจากนี้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความต้องการของตลาดประกอบด้วย

เทคโนโลยใีหม่ต่าง	ๆ 	กันซ่ึงตอบสนองค่านยิมของลกูค้าในตลาดใหม่	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	ซ่ึง	Marion	(2006)	

ได้ให้ค�านิยามว่า	 เป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์อย่างไม่ต่อเนื่อง	 (Discontinuous	 Innovations)	 ส่วน

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 (Technology-based	 Innovations)	

เป็นการรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่	 และเป็นเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อ	 “คืนก�าไร”	 ให้แก่ลูกค้าซ่ึงมี

ความเชื่อมโยงกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่	ที่ส�าคัญลูกค้าในตลาดปัจจุบันมองนวัตกรรมเหล่านี้ว่าเป็น

นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึนอย่างฉับพลัน	 (Radical	 Innovations)	 จากการศึกษาค�านิยามเหล่านี้จะ

พบว่านวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความต้องการของตลาด	 (Market-based	 Innovations)	 จะให้

ความส�าคัญอย่างมากกับการพัฒนาตลาด	 ในขณะที่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี	(Technology-based	Innovations)	จะให้ความส�าคัญอย่างมากกับด้านการผลิต

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทของนวัตกรรมข้างต้น	จะพบว่า	ยังไม่มีข้อ

สรุปที่แน่ชัดว่า	 นวัตกรรมแบ่งได้ก่ีประเภท	 เพราะนักวิชาการเสนอแนวคิดที่หลากหลายแตกต่างกัน

ออกไป

	 จากวรรณกรรมทีก่ล่าวมาทัง้หมด	อาจจะสรปุได้ว่า	ในปัจจุบนัสภาพแวดล้อมในการด�าเนินการ

มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	องค์กรต่าง	ๆ 	ต้องปรบัตัวให้ทนัต่อสภาพการแข่งขนัทีเ่ปลีย่นไปส่งผล

ให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันต้องปรับตัวให้ทัน	 โดยกระแสการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร	
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(Organizational	 Innovation)	 ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	 โดยนวัตกรรมส่งผลในเชิงบวกกับ

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ	(Gurhan,	2011)

	 เนือ้หาโดยรวมของบทความนีไ้ด้กล่าวถงึ	นวตักรรม	ว่าเป็นกระบวนการในการสร้างมลูค่าเพิม่

ให้แก่สินค้า	บริการ	และกระบวนการท�างานใหม่	แต่อย่างไรก็ตาม	นวัตกรรมไม่จ�าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่

เพยีงอย่างเดียว	แต่เป็นการพฒันาปรบัปรงุให้ดีขึน้มปีระโยชน์ต่อหน่วยงาน	องค์กร	สงัคมและประเทศ

ชาติ	เนือ่งจากนวัตกรรมมคีวามเก่ียวข้องกับต้นทนุทางสงัคม/เครอืข่าย	ขององค์กรธรุกจิ	ในด้านความ

ร่วมมือที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและระหว่างองค์กร	 ซ่ึงจะส่งผลต่อการมีข้อได้เปรียบเชิงกันแข่งขัน

อย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร	นอกจากนั้นแล้ว	นวัตกรรมอาจแบ่งออกเป็นหลายประเภท	อาทิ	นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์	นวัตกรรมบริการ	นวัตกรรมกระบวนการ	นวัตกรรมการตลาด	และนวัตกรรมองค์กร	
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