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ใน
การท�านวตักรรมแบบเปิด (Open innovation) น้ัน ส่ิงท่ีองค์กรจ�าเป็น

ต้องพิจารณานั้นไม่ใช่แต่ความสามารถขององค์กรในการผลิตการ

จดัการทางด้านเทคโนโลยเีท่าน้ัน องค์กรจะต้องค�านึงถงึกลุ่มความสามารถ 

(a portfolio of competencies) อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ความสามารถของ

บคุลากรในด้านต่าง เช่น ด้านการตลาด การจดัการ ด้านสมรรถนะการเรยีน

รู้ (Absorptive Capacity) เป็นต้น ซึ่งจากรูปไดอะแกรมด้านล่างจะเป็น

เครือ่งมอื ส�าหรบัแนวทางการวเิคราะห์ portfolio of competencies ส�าหรบั

องค์กรทีจ่ะสามารถมองเหน็รากแก้วของความสามารถขององค์กรเรา ท่ีจะ

ท�าให้เกิดนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการในท้ายที่สุด

   

รูปประกอบจาก The Core Competence of the Corporation by 

C.K.Prahalad and Gary Hamel, Harvard Business Review, 1990

 

จากภาพองค์กรลองก�าหนดความสามารถของตนเอง (competen-

cies) ออกมาเป็นกลุ่มๆ เช่น กล่องแรก เป็น Technology Competency 

กล่องที่สอง Human capital Competency กล่องที่สาม Marketing Com-

petency กล่องที่สี่ R&D Competency เป็นต้น ทั้งนี้ เราสามารถก�าหนด

กรอบของเราเองเพิ่มได้เพื่อท�าการวิเคราะห์ portfolio of competencies 

ของเรา เช่น เพิ่มกล่องที่ห้า สมรรถนะการเรียนรู้ (Absorptive Capacity) 

ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีส�าคัญของการพัฒนาองค์กรแบบ Open innovation 

กล่องที่หก ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability) เป็นต้น

ยกตัวอย่างเช่น Human capital Competency ประเมนิ 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ความรู้  2. ทักษะ  3. เจตคติ พฤตินิสัย การสื่อสารและการท�างานเป็น

ทีม  4. การวิจัย เพื่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

Technology Competency ดังตัวอย่าง ตามรูปด้านล่าง ซึ่งได้

แจกแจงสิ่งที่แคนนอนสามารถท�าได้ดี ส�าหรับการผลิต ดังนั้น ส�าหรับงาน

ทางด้านอตุสาหกรรม การจะก้าวต่อไปข้างหน้าต้องท�าตารางแจกแจงความ

สามารถ ความช�านาญ ในการผลิตของเราเองให้ได้
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C.K.Prahalad and Gary Hamel, Harvard Business Review, 1990



8 TPA news

Innovation Business

No. 202 ●  October 2013

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี ส.ส.ท. 
เราอาจจะมี Solution หรือบริการ ตามที่คุณวางแผนไว้อยู่แล้วก็ได้ 

โทรศัพท์ 0-2717-3000 ต่อ 524  www.tpa.or.th,  www.ThaiJapanMarket.com 

ศูนย์ทดสอบและประเมินบุคลิกภาพและประสิทธิภาพบุคลากร (ส.ส.ท.)

ต่อฉบับหน้าอ่าน

กล่องต่อมา คือ งานทางด้าน Marketing แน่นอนงานนวัตกรรม 

เมื่อท�าขึ้นคงไม่ได้มองแต่ตลาดภายในประเทศเป็นแน่แท้ สิ่งที่องค์กรต้อง

พิจารณาความสามารถ ความช�านาญ ในโลกยุคการค้าสมัยใหม่ นอกเหนือ

จากพืน้ฐานการตลาดโดยทัว่ไปแล้ว จะต้องค�านึงถึงความสามารถในการท�า 

ดังต่อไปนี้

1. ความสามารถในการรบัรูแ้ละการสร้างแบรนด์ ระดบันานาชาติ 

(INTERNATIONAL BRAND NAME)

2. ความสามารถในการการตลาดการแข่งขันระดับนานาชาติ 

(INTERNATIONAL COMPETITION)

3. ความสามารถในการเข้าถงึ เข้าใจยคุแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน

และเครอืข่ายสงัคม (INFORMATION BORDERLESS and Social Network)

4. ความสามารถในการเข้าใจการววิฒันาการด้านวฒันธรรมข้าม

พรมแดน เช่น K-POP, J-POP เป็นต้น (CULTURE BORDERLESS) 

5. ความสามารถในการท�าการค้าในระบบการค้าเสรี (FREE 

TRADE AREA)

ส�าหรับกล่องที่ห้าและหก ที่ผมได้ยกมาเพื่อให้องค์กรพิจารณา ซ่ึง

ผมเหน็ว่า กล่องนี ้เป็นกล่องทีส่�าคญัอีกอย่างหน่ึงในการจะท�าให้องค์กรก้าว

ไปถึงองค์กรแห่งนวัตกรรมหรือไม่ คือ สมรรถนะการเรียนรู้ (Absorptive 

Capacity) และความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability)  

โดยเบ้ืองต้น สมรรถนะการเรียนรู้ (Absorptive Capacity) จะ

ประกอบไปด้วยสมรรถนะย่อยๆ สามด้านขAbsorptive Capacity คือ 

1. ความสามารถในการรบัรูค้วามรู ้สิง่ใหม่ๆ เทคโนโลยใีหม่ๆ และ

ท�าความเข้าใจกับคุณค่าใหม่ๆ เหล่านั้น

2.  ความสามารถในการรับรู้ความรู้ สิ่งใหม่ๆ น�ามาสังเคราะห์เข้า

กับความรู้ ประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่และ

3.  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ สิ่งใหม่ๆ นั้นมาใช้

พัฒนา สินค้า บริการหรืออื่นๆ ได้อย่างพอเหมาะ ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ส�าหรับกล่องที่หกความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability) 

ผมยกเอางานศึกษาของ ธนิต รัชตะชาติ และ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช จาก

วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่ได้ให้องค์ประกอบไว้ในงาน

ศึกษาเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบความสามารถเชิงพลวัตขององค์กร ดังนี้

1. ความสามารถท่ีองค์กรจะสร้างรวบรวมและเปลีย่นแปลงความ

สามารถท่ีองค์กรมีอยู่ ท้ังภายนอกและภายในให้สามารถตอบสนองต่อ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร

2.  ความสามารถในการจัดกระบวนการขององค์กรในการบูรณา

การปรับปรุงเพิ่มพูนทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะ

ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง

3.  ความสามารถในการแสวงหาและฉกฉวยโอกาสทางธรุกจิอย่าง

ช�านาญและรวดเร็ว

4.  องค์กรมีกิจกรรมที่มีรูปแบบแน่นอนและสามารถเรียนรู้ได้ใน

การทีจ่ะท�าให้องค์กรสามารถสร้างและปรบัปรงุ ประสิทธภิาพในการปฏบิตังิาน

5.  ความสามารถขององค์กรในการทีจ่ะสร้างขยาย ปรบัปรงุความ

สามารถของทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่เดิม

 

   


