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ก้าวสู่องค์กรสร้างสรรค์ ในยุค
การทีอ่ งค์กรใดๆ ก็ตามจะพร้อมและสามารถรองรับต่อการก้าวเข้าสูย่ คุ 4.0 นัน้
องค์กรเองก็จะต้องมี ความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นองค์กร 4.0 ที่แท้จริง
อีกประเด็นทีจ่ ะทำ�ให้เป็น องค์กร4.0 จะต้องสามารถสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรม ความคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะสามารถทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้อง
ไม่ให้การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ล่าช้ากว่าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ภายนอก ซึง่ หนึง่ ในปัจจัยทีจ่ ะทำ�ให้
เกิดขึ้นได้ก็คือการที่ท้ังองค์กรต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างคุณค่า 
จากความโดดเด่น ความแตกต่าง ทีช่ ดั เจน ส่งเสริมให้ผลงาน วิธกี าร ผลิตภัณฑ์ บริการ มีนวัตกรรมทีจ่ ะให้
เกิดความสำ�เร็จ สามารถแข่งขัน และสร้างความเติบโต ให้กบั ทัง้ ธุรกิจ และประเทศได้

ปรับวิถีสู่องค์กรสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ให้เกิดขึน้ ทัง้ ใน ตัวพนักงาน ระบบงาน วิธกี ารบริหารงาน
เพือ่ ให้แบรนด์เป็น ‘องค์กรสร้างสรรค์’ สร้างหรือผลิตผลงานทีม่ นี วัตกรรมออกมาให้ได้ เน้นสนับสนุน
การส่งเสริมศักยภาพทางความคิดซึง่ กันและกันในทุกระดับแบรนด์องค์กรสร้างสรรค์ องค์กรต้องสร้าง
บรรยากาศและระบบทีส่ นับสนุนให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา

ความรู้สึกสร้างสรรค์มีอยู่ตลอดเวลา การทำ�ให้ความรูส้ กึ

ของคนในองค์กรให้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา สนใจติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงและทางอ้อม มีเวที
ช่องทางในการนำ�เสนอ แลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน การจัดสัมมนา
แลกเปลีย่ นความรู้ กิจกรรมกระตุน้ หรือผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ปรับมุมมองอย่างสร้างสรรค์ การทีอ่ งค์กรมองว่างานเป็นของ
ใครของมัน แยกแผนกแยกส่วน ไม่เอือ้ เฟือ้ ห่วงใย ให้การสนับสนุน
ซึง่ กันและกันไม่แบ่งแยกตัดขาด ต้องมองแบบภาพรวม ติดตามช่วย
เหลือ ช่วยคิดแก้ไขปัญหา เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจำ�เป็นจะต้องสร้าง
มุมมองความคิดใหม่ๆ เหล่านี้ให้เกิดขึ้น ทั้งการรณรงค์ ปลูกฝัง
จนกระทั่งความคิดสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม เป็นค่านิยมภายใน
องค์กรให้ได้  

130 marketplus

สร้างกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเร่งให้

ทุกคนในองค์กรได้ปล่อยของหรือความคิดดีๆ ต้องมีแรงกระตุ้น เช่น
การได้รบั การยอมรับ รางวัล สิง่ จูงใจ ไม่วา่ จะเป็นคำ�ชม ยกย่อง หรือ
รางวัลต่างๆ ที่จำ�เป็นต้องถูกวางเป็นระบบหรือกระบวนการที่เป็น
มาตรฐาน

กระตุ้นและผลักดันให้ตื่นตัว สร้างสรรค์ส่กู าร

พัฒนาที่ย่งั ยืน การผลักดันดังกล่าวคงไม่ใช่กระแส
แต่ต้องมีการปลุกเร้าอย่างต่อเนื่อง กำ�หนดให้
เป็นนโยบาย มีการติดตาม วัดผล ประเมินผล
เพื่อไม่ให้ขาดตอนหรือแค่เป็นกระแสใน
บางช่วง

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

จากความคิดสร้างสรรค์สู่การกลั่นกรอง
คว�มคิดสร้�งสรรค์นน้ั ถือเป็นคว�มเท่�เทียมกันของทุกคน
นัน่ คือ ไม่ควรตัดสินในทุกคว�มคิด แต่ควรรวบรวมให้ได้ม�กทีส่ ดุ ก่อน
ให้โอก�สทุกคน ในก�รได้ออกคว�มเห็น ไม่มคี �ำ ว่� หัวหน้� ลูกน้อง
เพือ่ ต้องก�รให้เกิดอิสระท�งคว�มคิดให้ม�กทีส่ ดุ เมือ่ ได้คว�มคิด
แล้วจึงไปสู่ก�รคัดสรร หรือ idea selection ด้วยก�รคิดวิเคร�ะห์
คัดเลือก ที่ส่วนใหญ่มักทำ�พร้อมๆ กัน จึงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถได้
คว�มคิดสร้�งสรรค์ใหม่ๆ ออกม� เพร�ะทุกคนล้วนต่�งกลัว
ก�รถูกตัดสินจ�กผู้อื่นและกล�ยเป็นคว�มรู้สึกที่ไม่ดีต่อก�รคิด
สร้�งสรรค์ต่อไป
เรือ่ งของคว�มคิดสร้�งสรรค์ เป็นก�รแสดงออกท�งคว�มคิด
เพือ่ ค้นห�หรือแนวท�งใหม่ๆ สำ�หรับก�รนำ�ไปใช้ หรือในก�รเริม่ ต้น
เพือ่ พัฒน�หรือต่อยอด ทีอ่ �จจำ�เป็นต้องนำ�ม�ผ่�นระบบก�รกลัน่ กรอง
อีกครัง้ หนึง่ จ�กเดิมทีค่ ดิ แบบหลุดโลก นอกกรอบ สูก่ �รวิเคร�ะห์
สกัดคว�มเป็นไปได้ หรือห�คว�มเชือ่ มโยงสนับสนุน เพือ่ นำ�ม�ใช้จริง
ด้วยวิธีดึงกลับม�ให้อยู่ในครรลองขององค์กร ภ�ยใต้เหตุผล
เป�หม�ย วัตถุประสงค์ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
สถ�นก�รณ์ ลักษณะขององค์กร แต่ยงั คงคว�มแปลกใหม่ ภ�ยใต้
คว�มคิดสร้�งสรรค์เหล่�นัน้ อยู่
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ขยายความคิดแล้วนำ�มาเข้าระบบขององค์กร

บางทีความคิดอาจไม่ใช่สง่ิ แปลกใหม่ทแ่ี หวกแนว  
อาจเริม่ จาก Key Resource ต้นทุน สิง่ ทีเ่ รามีอยูแ่ ล้ว เพียง
เพิม่ นวัตกรรมบางอย่างเข้าไป เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้มากขึน้
ก็ท�ำ ให้องค์กรสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึน้
ในการสร้ า งสรรค์ ใ หม่ ๆ ในการระดมความคิ ด
หรือรวบรวมความคิด ควรจะมีความหลากหลาย ทัง้ อายุ
ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ หน่วยงาน ความรู้ความรับผิดชอบ
มากกว่ า ไปกระจุก ให้กับหน่ว ยงานใดหน่ว ยงานหนึ่ง
เพราะความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวทุกคน โดยไม่ควร
มองข้ามหรือเน้นที่ใดที่หนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะเรื่อง
ขององค์กรที่ต้องการความเข้าใจที่ครบทุกส่วน

ความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตมีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์โมเดลใหม่ๆ ดังนัน้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับอนาคต เทคโนโลยี การตลาด
ผูบ้ ริโภค สภาพการณ์ภายใน ภายนอก เพือ่ นำ�สูก่ ารวิเคราะห์หรือคาดการณ์
ที่น่าเชื่อถือจึงต้องถูกเตรียมไว้
การขยายแนวคิด เป็นการขยายขอบเขตของเนื้อหาความคิด หรือ
คำ�ตอบ ว่าแนวคิดนัน้ ๆ มีความเกีย่ วข้องกับอะไรบ้าง ทีส่ ามารถขยายออกไปได้
การระดมความคิดเพื่อหามุมมองที่หลากหลาย ก่อนวิพากษ์วิจารณ์หรือ
วิเคราะห์ สำ�หรับขัน้ ตอนการคัดเลือกความคิด ลดแนวคิดให้เหลือน้อยลง
เพื่อสามารถบริหารจัดการได้ ด้วยการจัดหมวดหมู่ เช่น การสร้างและ
ขยายโอกาส การสร้างรายได้ การส่งเสริมการตลาด การดูแลลูกค้า 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงระบบ
การทำ�งาน เป็นต้น
สร้างตัวต้นแบบแนวคิด ทีค่ วรเหลือเพียงแค่ 3-5 ประเด็น และมีการ
ลำ�ดับความสำ�คัญแล้ว เราจึงนำ�มาใส่ลงในโมเดลทีจ่ ะทำ�ให้เราได้เห็นภาพ
แต่ละความคิด ในรูปแบบทีช่ ดั เจน และเข้าใจได้ การหาข้อสรุป อาจอยูใ่ นรูป
ของการจะส่งตัวแทนเพือ่ เป็นคณะกรรมการ หรือ คณะทำ�งานสร้างสรรค์
ที่จะผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ทุก
คนในองค์กรได้มีเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ บ้าง
จากนัน้ จึงเข้ามาสูก่ ระบวนการ การอภิปราย ควรมีคนกลางในการ
ช่วยดำ�เนินการให้ดำ�เนินไปอย่างราบรื่น เพื่อให้มีมุมมองที่แตกต่าง บาง
ครัง้ อาจมีทปี่ รึกษาหรือบุคคลทีเ่ ชีย่ วชาญจากภายนอก เข้าไปช่วยจัดการ
แนวคิดให้มีความน่าสนใจหรือแหลมคม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Creative Leadership ผู้นำ�ในการสร้างสรรค์
อีกประการที่เป็นสำ�คัญสำ�หรับการก้าวสู่การเป็น
Creative Organization Brand ได้ นั้ น ไม่ เ พี ย งแต่
พนักงานเท่านัน้ ความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรจะเกิดขึน้ ได้
ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ต้องเป็นผู้ท่ีมีส ไตล์
การบริ ห ารแบบ Creative Leadership หรื อ ผู้นำ� ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ การร่วมงานกับผูท้ ต่ี า่ ง หรือ คิดไม่เหมือน
ย่อมทำ�ให้ได้มมุ ทีแ่ ตกต่างออกไป มีความอยากรูอ้ ยากเห็น
อดทน เพราะบางครัง้ อาจมีปญ
ั หาในการสือ่ สารเพือ่ แสวงหา 
หรือทำ�ความเข้าใจต่อประเด็นที่นำ�เสนอ ที่ต้องมีทักษะ
ด้านการสื่อสาร สอบถาม เพิ่มเติม ให้กำ�ลังใจ คำ�ชื่นชม
คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะทีส่ ร้างสรรค์แก่ทมี งาน ในบรรยากาศ
ขององค์กรทีด่ แี ละเอือ้ อำ�นวยต่อความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย  
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