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คําวา “นวัตกรรม” อาจจะกลายเปนอีกคําหน่ึงที่ปรากฏอยูในกลยุทธองคกรเกือบจะ

ทุกองคกรในปจจุบัน ทุกองคกรดูเหมือนวาจะใหความสําคัญกับสิ่งนี้เปนอันมาก เพราะเชื่อวา 

“นวัตกรรม” นั้นจะทําใหองคกรสามารถจะเจริญเติบโตไปไดอยางยั่งยืน อยางไรก็ตาม ก็มีคําถามที่

นาสนใจคําถามหนึ่งคือ “นวัตกรรมสามารถสอนกันไดหรือไม”

มีหนังสือจํานวนไมนอย ที่กลาวถึงการ “สราง” นวัตกรรมในองคกร แตมีหนังสือจํานวน

ไมมากนัก ที่เขียนขึ้นโดยผูที่มีประสบการณตรงในการสอนเร่ืองนวัตกรรม หนึ่งในนั้นคือ Professor 

Tina Seelig อาจารยจากมหาวิทยาลัย Stanford เปนหน่ึงในผูเชี่ยวชาญไมกี่คนในโลกที่สามารถ

ถายทอดเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมใหคนอานเขาใจไดงาย โดยมีบทพิสูจนมาแลวจากหนังสือเลมแรก

ที่เปน International Best Seller ชื่อ What I wish I knew when I was 20 ซึ่งไดรับ

ความนิยมเปนอยางสูงในหลายประเทศ
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หนังสือเรื่อง Ingenious: A Crash Course on Creativity นั้น อาจจะเรียกไดวาเปนหนังสือภาคตอจากเลมแรกที่ 

Professor Tina Seelig ไดเขียนขึ้น หนังสือเลมนี้มีความหนา 216 หนา โดยแบงออกเปน 11 บท ซึ่งหนังสือเลมนี้สามารถ

อานไดจบโดยใชเวลาไมนานนัก เนื่องจากผูเขียนใชคําพูดที่คอนขางงายในการทําความเขาใจ

ในบทแรกของหนังสือเลมนี้คือ บทที่ชื่อวา Spark a revolution เปนบทที่กลาวถึงแนวทางในการปรับมุมมอง

ในการหาคําตอบของปญหา บางทีการปรับ “กรอบ” ความคิด จะนํามาซึ่งแนวคิดใหม ๆ  ที่นาสนใจ บทที่ถัดมา Bring in the 

bees เปนบทที่ใหคําแนะนําวา การสรางแนวคิดใหม ๆ  นั้น อาจจะเร่ิมไดจากความพยายามเอาส่ิงที่ดูเหมือนไมเกี่ยวของกัน 

นํามาเกี่ยวของกัน และพยายามสรางผลิตภัณฑใหม ๆ  ใหเกิดขึ้น สําหรับบทที่ 3 ในหนังสือเลมนี้นั้นคือ บทที่ชื่อวา Build, 

build, build, jump! เปนบทท่ีกลาวถึงเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorm) ที่ถูกวิธี ตั้งแตเรื่องของหัวขอในการระดมสมอง 

ใครควรเขารวมระดมสมอง จะเริ่มกิจกรรมน้ีอยางไร ควรมีกฎระเบียบอยางไร มีกระบวนการอยางไร จะไดแนวคิดไดอยางไร 

ใชเวลานานเทาไร และที่สําคัญคือ หลังจากจบแลว จะตองทําอะไรตอ เปนตน สามบทแรกในหนังสือนี้จะเปนการปูพื้นในเรื่อง 

“ความคิดสรางสรรค” จากจินตนาการในรูปแบบตาง ๆ  ตั้งแตการปรับกรอบความคิด การเช่ือมโยงแนวคิด และการปรับเปล่ียน

ขอสมมุติตาง ๆ  ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน

ในบทถัดไปคือ บทที่ 4 Are you paying attention? นี้ จะเปนการเร่ิมกลาวถึงความรูตาง ๆ  ที่จําเปนในการสราง

ความคิดสรางสรรค โดยบทนี้จะเนนในเรื่องของการสังเกต ที่จะเปนที่มาของความรูที่จะนําเอาไปใชสรางนวัตกรรมตาง ๆ  ได 

บทที่ 5 The table kingdom ไดกลาวถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมที่มีตอความคิดสรางสรรคตาง ๆ  การทํางานใน

สถานที่ที่เอื้ออํานวยใหเกิดความคิดสรางสรรคจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหเกิดความคิดใหม ๆ  ได
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บทที่ 6 Think of coconuts นั้น ก็กลาวถึงสภาพแวดลอมในแงของการทํางานภายใตแรงกดดันตาง ๆ  ที่

บางคร้ัง เม่ือมีเวลาท่ีคอนขางนอย ซึ่งดูแลวนาจะเปนขอจํากัดในการสรางความคิดใหม ๆ  แตกลับทําใหเราไดงานท่ีมี

ความคิดสรางสรรคไดมากกวาการท่ีเรามีเวลามากมายเสียดวยซ้ําไป บทท่ี 7 Move the cat food เปนบทท่ีพูดถึง

เรื่องของกฎระเบียบตาง  ๆ  ที่อาจจะท้ังสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรคหรือบางคร้ังก็อาจจะกลายเปนตัวขัดขวาง

ความคิดสรางสรรค เชน การเนนเฉพาะเอกสารตาง ๆ  มากกวาสาระสําคัญอาจจะทําใหงานนาเบื่อและไมเกิดความคิด

ใหม ๆ  และบทที่ 8 Marshmallow on top นั้น เนื้อหาสําคัญคือ การรวมกันคิดกันเปนทีม ที่จะสงผลในเรื่องความคิด

สรางสรรคตาง ๆ  จะสังเกตเห็นวาเนื้อหาตั้งแตบทที่ 5–8 นั้น จะเนนไปทางเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สงผลตอความคิด

สรางสรรคเปนหลัก

สําหรับเนื้อหาในบทที่ 9–11 นั้น จะเปนเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติ โดยบทที่ 9 Move fast – Break things จะเปนเรื่อง

ทัศนคติที่ตองไมกลัวความลมเหลว โดยใชความลมเหลวนั้นเปนบทเรียนเพื่อนําไปสูความสําเร็จตอไป บทที่ 10 If anything 

can go wrong, fix it! จะเปนบทที่เนนเรื่องความพยายามใหการหาทางออก อยายอทอ หรือลมเลิกความพยายามจนกวา

จะประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนทัศนคติที่สําคัญมาก ๆ  ในการสรางนวัตกรรมตาง ๆ

สําหรับบทท่ี 11 ซึ่งเปนบทสุดทายของหนังสือเลมนี้นั้น เปนเร่ือง Inside out and outside in ซึ่งเปนการ

สรุปแนวคิดทั้งหมดที่ไดนําเสนอในหนังสือเลมน้ี โดยมีการนําเสนอแบบจําลองของความคิดสรางสรรคที่สําคัญที่จะตอง

ประกอบดวย 1) ความรู 2) จินตนาการ และ 3) ทัศนคติ ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยภายในที่เราตองทําใหเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม

ยังมีปจจัยภายนอกอีก 3 ประการที่จะสงผลกระทบตอความคิดสรางสรรคเชนกัน ไดแก 1) ทรัพยากร 2) สภาพแวดลอม 

และ 3) วัฒนธรรม โดยทั้งหมดนี้มีความสัมพันธกันดังนี้

• “ความรู” จะทําใหเกิด “จินตนาการ”

• “จินตนาการ” จะชวยเปลี่ยน “ความรู” ใหเปนแนวคิด

• กระบวนการน้ีจะไดรับผลกระทบจาก “ทรัพยากร” “สิ่งแวดลอม” และ “วัฒนธรรม”

• สุดทาย “ทัศนคติ” จะเปนสิ่งที่จะทําใหเกิดการกระทําขึ้นจริงในที่สุด

จะเห็นวาเนื้อหาของหนังสือเลมนี้มีจุดที่นาสนใจหลายประการ ประการแรกหนังสือเลมนี้นําเสนอหลักวิชาการ

ดวยภาษาท่ีงาย ไมซับซอน แทบจะไมมีศัพทวิชาการยาก ๆ  อยูเลย ซึ่งทําใหหนังสือเลมนี้นาจะเขาถึงผูอานไดจํานวนมาก 

ประการถัดมาคือ หนังสือเลมนี้มีการยกตัวอยางตาง ๆ  ที่นาสนใจ และทําใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน ประการสุดทายคือ

ผูเขียนหนังสือเลมนี้เปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้และมีประสบการณอยางสูงในเรื่องนี้ และไดเคยนําเอาสิ่งที่นําเสนอในหนังสือ

เลมนี้ไปใชจริงแลว

หนังสือเลมนี้อาจจะไมเหมาะกับผูที่มุงหวังจะทําวิจัยทางดานความคิดสรางสรรคที่ตองการศึกษากรอบทฤษฎีตาง ๆ  

เพราะแทบจะไมปรากฏแนวคิดเชิงวิชาการหนัก ๆ  ในลักษณะนั้นเลย อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้จะเหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับ

ผูบริหารองคกรท่ีตองการสรางนวัตกรรม หรือบุคคลท่ัวไปท่ีตองการมีความคิดใหม ๆ  ที่จะทําใหเกิดประโยชนกับทั้งตนเองและ

องคกรตอไป
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