นางสาวณฐินี สุรกาญจน์กุล
ผู้อานวยการส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ
สานักงานศุลกากรกรุงเทพ
นวัต กรรม หมายถึง การทาสิ่ งต่างๆ ด้ว ยวิธีใหม่ ๆ รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงทางความคิ ด การผลิ ต
กระบวนการ หรือองค์การ ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือ
การพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิด
ริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึง ความคิดริเริ่มที่นามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล และนวัตกรรมองค์การ
หมายถึง องค์การที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทางความคิด เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่
แตกต่าง เป็นประโยชน์และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ในระยะแรกๆ Schumpeter (1934) เป็นผู้ให้คาจากัดความนวัตกรรมไว้ว่า เป็นการสร้างแนวคิดและ
นามาปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเกิดจากการผสมผสานแนวคิดหลายๆ แนวคิดขึ้นมาเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งอาจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ ขั้นตอนการทางานใหม่ ต่อมา Morton (1971) ได้นิยามนวัตกรรมว่า เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดจากการนาสิ่งเก่ามาปรับปรุงให้เป็นของใหม่ ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรหน่วยงาน หรือองค์การ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัด หรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุง เสริม
แต่ง พัฒนา หรือสร้างใหม่ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ให้คาจากัดความไว้ในแนวทางที่
คล้ายคลึงกัน
ปัจจุบันนวัตกรรม (innovation) ได้กลายเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นสาหรับ การปรับตัวของหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐในการเตรียมพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นการปลี่ยนแปลง
ด้านโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ โดยหน่วยงานของรัฐอาจจะ
ไม่สามารถใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเดิมได้และจาเป็นจะต้องคิดหาวิ ธีการบริหารจัดการแบบใหม่เพื่อตรียม
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกดังกล่าว และช่วยให้
หน่วยงานมีกลไกการทางานที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในโลกได้ ขณะเดียวกันยังช่วย
ส่งเสริมและเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจพัฒนาต่อไปได้อย่างก้าวไกล และสามารถตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อบริการภาครัฐที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดระบบ
ราชการ 4.0 ภายใต้หลั กธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน (better governance, happier citizen)
โดยภาครัฐต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (open and connect governance) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(citizen-centric government) และมี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย (smart and high performance
government) ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งในการพัฒนาประเทศให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกิดขึ้นในหลายด้านเช่นกัน ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐก้าวเข้าสู่สภาวะดังกล่าวได้
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมในการทางาน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมศุลกากร, 2563)
สรุปโดยภาพรวมแล้วองค์การต่าง ๆ
ในทุกวันนี้มีภารกิจที่จะต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้
ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้ง
เป็น การเพิ่มประสิทธิ ภ าพให้แ ก่องค์การของ
ตนเอง ด้วยการยอมรับนวัตกรรมก็เป็น ปัจจัย
ส า คั ญ ใ น ก า ร เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ตข อ ง อ ง ค์ ก าร
ความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอด
ของหน่วยงาน การส่งเสริม ให้บุคลากรมี การ
พัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม จะทาให้
องค์การเข้มแข็ง มีเ ทคโนโลยีที่เจริ ญรุดหน้า
มีการนาความรู้ความสามารถและความคิดสร้า งสรรค์ไปใช้อย่างมีประโยชน์ เกิดสิ่งประดิษฐ์ ผลผลิต
ผลงาน และการบริการใหม่ ๆ ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ มีการพัฒนาการใช้ทรัพยากร
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ในองค์การอย่างคุ้มค่าและยาวนานยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในระยะยาว
อนึ่ง การจะเกิดนวัตกรรมในองค์การได้ ต้องอาศัยผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ คือ ต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆ และสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าทา ซึ่งผู้นาที่มีคุณลักษณะนี้เราเรียกว่า
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่พร้ อมใส่ใ จในการบริ หารจัดการองค์การให้มีบรรยากาศที่เ อื้อต่อการทางาน
อย่า งมีค วามสุข ก่อให้เ กิด ความผูกพันในงานซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในหมู่ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบการสนับสนุนที่ดีจากองค์การ (Nanda & Singh, 2009)
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