
จะมีไอเดียที่ย่ิงใหญไดอยางไร ?                                                                     ดร.ดนัย  เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2559 
 

จะมีไอเดียท่ียิ่งใหญไดอยางไร? 

ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
ที่ปรึกษาและนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 

 

  การมีโอกาสไดศึกษาความรูในเร่ือง “ความคิดสรางสรรคในการทํางาน”  ซึ่งไดรับ

บทเรียนมาจากการทํางานเมื่อรับผิดชอบดานประเมนิผลการฝกอบรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธกส.) ตอนนัน้ไดทําการทดสอบและประเมินศักยภาพผูจดัการสาขาและผูบริหารฝายงานตาง 

ๆ  ผลออกมามีระดับผูบริหารธนาคารหลายทานขาดทกัษะในการคิดสรางสรรค   ธนาคารจึงไดจัดใหมีการ

อบรมผูบริหารในหลักสูตรเร่ือง “ความคิดสรางสรรค” ข้ึนผูเขียนไดทําหนาที่ประเมินผลการฝกอบรมพบวา 

  1) การพัฒนาความคิดสรางสรรคเปนเร่ืองที่สามารถ สอนและเรียนรูใหเกิดข้ึนมาได 

  2) คนที่อานมากๆ ศึกษามากๆ มีประสบการณในที่ตางๆ จะมีไอเดีย (Idea) มากกวา
คนอ่ืนๆ 

  หลังจากจบหลักสูตรการอบรมดังกลาว  ผูเขียนจึงเร่ิมสนใจไขวควาหาตําราดานความคิด

สรางสรรค  การคิดริเร่ิมและนวัตกรรม มาอานอยางตอเนื่อง จนกระทัง่ไดนํา วิธกีารพัฒนาผลิตภัณฑและ

บริการใหมดวย “Stage Gate Model” มาใชชวยในการคิดไอเดียและนวัตกรรมใหม และจัดอบรม

ทั้งภายในบริษัท (In‐House Program) และอบรมทั่วไป (Public Program) 

    ปจจุบันไดบรรยายและสอนเกี่ยวกับ “Creative & Innovation” บางคร้ังก็ใช

ใหมวา “InnoCreative (ไอเดียสรางสรรค เชิงนวตักรรม)” 

    ประมาณ 3-5 ปมานีเ้รียกไดวา หลักสูตร “การจัดการนวัตกรรม (InnoCreative 

Management)” “Creative & Innovation”  แมกระทั่ง “ทกัษะการคิด (Thinking 

Skills)” เปนขอบเขตความรูที่ผูเขียนไดรับเชิญบรรยายอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

 วันนี้เราจะเรยีนรูอะไรบาง? 

ในหลักสูตร Creative & Innovation ลาสุดที่ผูเขียนใชบรรยายใหกับผูบริหาร

ระดับสูงและระดับกลางของ รพ.ชลบุรี (12 มี.ค.59, 9 เม.ย.59) ไดมีการพัฒนาใหมทีัง้ ไอเดียสรางสรรค 
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เทคนิคและกระบวนการเกิดไอเดียสรางสรรค  การใช “IDEA Innovation 3.0 Model” เปน

เคร่ืองมือพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมใหมในงาน หรือพฒันาบริการใหม   และยังไดใหวธิีการประเมนิ 

นวัตกรรมใหม และโครงการใหมในการลงทุนวาจะดําเนนิการไดรอดไหมดวยการวิเคราะหตาม “โมเดล

ธุรกิจ (Business Model)”  และแถมทายดวยการนําไปสูการเปน องคืกรนวตักรรมเต็มรูปแบบดวย

ทีมงานแบบ “A‐to‐F Model” ทําใหหลักสูตรลงตัวมากยิ่งข้ึนโดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี ้

1. คิดริเร่ิมสรางสรรค...ไอเดีย...นวัตกรรม สําคัญตอองคกรอยางไร? 

2. คิดริเร่ิมสรางสรรค..และนวัตกรรมคืออะไร? 

3. เทคนิคและเคร่ืองมือคิดไอเดียใหมๆ 

4. กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม/บริการใหมเขาสูตลาด 

6. กาวสูองคกรนวัตกรรมเต็มรูปแบบ 

(ดังรูปที่ 1) 

 

รูปที่ 1  เราเรียนรูอะไรในคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative & Innovation) 
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เริ่มปลกุไอเดีย ในตอนเปดชั่วโมงแรกของการเร่ิมบรรยาย  ผูเขียนไดหยิบตัวอยางของ

ธุรกิจที่อยูใน 10 อันดับของบริษัทซ่ึงมีนวตักรรมดีเดนวา ใครเปนใครบาง เชน “10 บริษัทช้ันยอดดาน

นวัตกรรม 2015” เรียงตามลําดับ Apple, Google, Tesla Motors, Samsung, 

Amazon, 3M, GE, Microsoft, IBM และ Toyota จะพบวาบริษทัดาน Telecom + 

Digital อยูใน 10 บริษทัชัน้ยอดดานนวตักรรมหลายบริษัท 

และมีผลวิเคราะหวา บริษทัเหลานี้ทาํไมจึงมีนวัตกรรมโดดเดน เนื่องจาก 

(1) ความเร็ว อาทิ การใหลําดับกอนหลัง เปนหนึง่ในแหลงของความแตกตางสําหรับนัก

นวัตกรรมฝาทะลวง (Innovative Disruptors)  

(2) มีกระบวนการวิจยัและพฒันาที่ส้ันกระชับโดยสวนใหญไดรับผลสืบเนื่องจากความเร็ว 

(3)  ฝาย IT ไดนําดิจิตอล โมบาย Big Data และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ถูกนํามาใชเพื่อ

สนับสนนุและทําใหมีนวัตกรรมขามขอบเขตในองคกร 

ความหมายนั้นสําคัญไฉน 

แทนที่ผูเขียนจะใหความหมาย องคประกอบและความแตกตางของไอเดียสรางสรรค กับ

นวัตกรรม  ผูเขียนใชวิธกีารฉาย VDO ใหดูไอเดียใหมๆ  ที่บางตัวอยางนําไปสูนวัตกรรมทแลวใหผูเขา

อบรมระดมสมองหาขอสรุปตามแนวทางตอไปนี ้

(1) ไอเดียสรางสรรคเกิดมาจากอะไร? 
(2) ดังนั้นสรุปไดไหมวา ไอเดียสรางสรรคคืออะไร และนวัตกรรมคืออะไร มีอะไรเหมือน

และแตกตางกนับาง? 
(3) ทําไม ไอเดียสรางสรรคจึงทาํงานได/นําไปใชสรางบริการ ผลิตภัณฑและปรับปรุงงาน

ได 
มีการนาํเสนอของผูเขาอบรมของ รพ.ชลบุรีในรุนที ่2  ทําแผนภาพไดนาสนใจดีโดยสรุป

บทเรียนวาไอเดียสรางสรรคเกิดมาจากปญหาในการทํางานหรือหนวยงาน แลวตองการแกปญหา การ

ใหบริการโดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จงึเปนจุดเร่ิมใหคิดหาไอเดียใหม ๆ แลวนาํไปสูการทาํใหเปนจริง

ไดไอเดียสรางสรรคดังกลาวหลังจากนั้นจึงพัฒนาเปนนวตักรรม จนสามารถบรรลุผลสําเร็จไดคือ เกิดการ

บริการที่ดีกวา(เดิม)  ดังรูปที ่2 
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รูปที่ 2  ความหมาย ความแตกตางของไอเดียสรางสรรคกับนวัตกรรม 

 

 

    โดยสรุปแลวผูเขียนสรุป ไอเดียสรางสรรความีความหมายดังนี ้
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 สวนนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง 

 การเรียนรูจากความผิดพลาดลมเหลว 

 การลองผิด ลองถูก 

 ศูนยกลางอยูที่ความเปนผูประกอบการ 

 เปนกระบวนการสุม 

 แตกออกจากสิ่งเดิมและการทดลอง 

สรุปนวัตกรรม เปนส่ิงทีเ่กี่ยวกับการทําเชิงพาณิชยของส่ิงประดิษฐ (ทีอ่อกมาจากหองแลป

หรือโรงฝกงานใหเสร็จสมบูรณสําหรับตลาด) หรือสรุปงายๆ “ ไอเดียสรางสรรคทีน่าํไปทาํแลวขายได “ 

สําหรับการเกดิไอเดียสรางสรรคที่ผูเขียนสรุปใหกับผูเขาอบรมจะเกิดจาก 

 สภาพแวดลอม(ทางธุรกจิ)มีการเปลีย่นแปลง เชน เทคโนโลยเีขามามีผลตอการ

ทํางานและการดําเนินชีวิตของคน ผูผลิตสินคา จงึพัฒนาอุปกรณ (Devices) ใหสามารถตอบสนอง

ผูบริโภคจนบางธุรกจิลมหายตายจาก เชน มือถือ (Mobile) บอกเวลาและต้ังปลุกเวลาไดทําใหนาฬกิา

ลดความจําเปนลง  มือถือสามารถถายรูปที่ชัดข้ึน ความละเอียดสูงข้ึน ทาํใหคนกลุมหนึง่ไมซื้อกลอง

ถายรูป แตใชมือถือถายรูปแทนและหยิบมาใชไดทันทีตามตองการ 

 การแกปญหาใหธรุกิจหรอืลูกคา  ผูใชรถยนตตองการรถยนตประหยัดพลังงานและ

หาที่จอดในเมอืงไดอยางงายๆ  ผูผลิตรถยนต เชน Tesla Motors ทํารถสปอรตไฟฟาออกมาจําหนาย 

หรือบางบริษทัรถยนต ผลิตรถ City Car ที่เล็กหาที่จอดสะดวกพรอมประหยัดพลังงาน 

 ความทาทาย (Challenge) เมื่อธุรกิจมีการแขงขันกันสูง ธุรกิจอันดับที ่1,2,3 จึง

ตองสรางความทาทายใหมเขาสูตลาดอยูอยางตอเนื่อง เชน Samsung ออกมือถือรุนใหม S7/S7 

Edge ถายรูปในน้าํได 

 ความอยากรู อยากเห็น (Curious)  เปนธรรมชาติของมนุษยทีอ่ยากทดลอง

ของใหม  ส่ิงทีแ่ตกตางไปจากชีวิตประจําวนั  ผูผลิตสินคาใหมๆ จงึผลิตสินคามาใหกับผูบริโภคกลุมนี้  การ

ซื้อหนงัสือออนไลนของ Amazon จะถูกกวาไดรับเร็วจริงไหม  ซื้อจากที่ไหนก็ไดภายใตโลกใบนี ้จน

กลายเปนผูคาหนงัสือออนไลนรายใหญของโลกแขงขับรานหนงัสือทัว่ไป 

 ความสะดวกสบาย (Convenience) ผูบริโภคเวลาจับจายซ้ือของตองพกพาเงิน

สดไปคราวละมากๆ จงึเกิดธรุกิจบัตรเครดิต เช็ค ฯลฯ ข้ึนมาอํานวยความสะดวก  แตโลกโซเช่ียลมีเดียมี
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อิทธิพลและเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวนัของผูคนจึงเกิดแนวคิดการชําระเงินทางโซเช่ียลมีเดียข้ึน 

เชน Line Payment, Facebook Messenger Payment 

 

ในตอนแรกนี้ขอสรุปไวเปนเบ้ืองตนวา  คนที่มีไอเดียสรางสรรคตองมลัีกษณะดังนี ้

 อยากรูอยากเห็น 

 ไมชอบทําตามคนอ่ืนโดยไมมีเหตุผล 

 ชอบ สนใจส่ิงแปลกใหม หาประสบการณใหมๆ 

 มีความคิดยืดหยุนเสมอๆ 

 ไมคอยเครงครัดตอระเบียบแบบแผน 

 คิดแกปญหาที่ยากๆ ได 

 มีจินตนาการกวางไกล 

 มีอารมณขัน 

 เชื่อมั่นในตนเอง 

 เปนนกัตอสูไมยอมลมเลิกความคิดงายๆ 

                         ขอจบเพยีงการมีหรือเกิดไอเดียที่ยิ่งใหญในตอนแรกไวเทานี้กอน แลวคอยมาขยบัใหเหน็

ถึง “เทคนิคและเคร่ืองมือในการคิดไอเดียสรางสรรค “ พรอม “กระบวนการคิดสรางสรรค” ในคราวตอไป

ครับ!   


