ความหมายของนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทําสิ่งใหม่
ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคําว่า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม
กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเองและกรรม แปลว่า การกระทํา เมื่อนําคํา นว มาสนธิ กับอัตต
จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคํา นวัตต มาสมาส กับกรรม จึงเป็นคําว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การ
กระทําที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระทําของตนเองใหม่ นอกจากนี้องค์กรด้านนวัตกรรมและนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของคําว่า นวัตกรรม ดังนี้ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ความหมายว่า นวัตกรรม คือ
สิ่ ง ใหม่ ที่ เ กิ ด จากการใช้ ค วามรู้ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ มีป ระโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ทอมั ส ฮิ ว ช์
(Thomas Hughes) ได้ให้ความหมายของ คําว่านวัตกรรมว่า "เป็นการนําวิธีการใหม่ ๆมาปฏิบัติ หลังจากได้
ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น (Invention) พัฒนาการ
(Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนําไปปฏิบัติ
จริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา และเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)" มอตัน
(Morton, J.A.) ได้ให้นิยามของนวัตกรรมไว้ในหนังสือ Organising for Innovation ว่าหมายถึง การทําให้
ใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงของเก่าและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจน
หน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมาดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริม
แต่ง และพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ ไมล์ แมทธิว (Miles Matthew B.) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมไว้ใน
เรื่อง Innovation in Education ว่า นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวคิด อย่างถ้วนถี่ การ
เปลี่ยนแปลงให้ใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป้าหมายของระบบบรรลุผล กิดานันท์ มลิทอง ได้กล่าวไว้ว่า
นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เ คยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนา
ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทํางานนั้น
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย นอกจากนี้ คําว่า
นวัตกรรมยังสามารถถูกนิยามในความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น
นวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรมทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมการบริหาร
จัดการภาครัฐ เป็นต้น
ความหมายของนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
นวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร
(organization development) การดําเนินงาน (work process) และการให้บริการ (service delivery) อัน
เป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ประเภทของนวัตกรรมในภาครัฐ
นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมีขอบเขตอยู่ภายใต้กรอบบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล (Role and
functioning of government) โดยสามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ คือ
1) นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy/ Business Concepts Innovation) เป็นการ
คิดค้น ออกแบบ หรือกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ เป้าประสงค์ใหม่ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์
หรือวางทิศทางใหม่ในการนําพาองค์กรในอนาคต

-22) นวัตกรรมด้านสินค้าและการบริการ (Service and product Innovation) เป็นการปรับปรุง
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์และการออกแบบของสินค้าและบริการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนแบบ Smart Card
หน่วยบริการเคลื่อนที่ (mobile unit)
3) รูปแบบการให้บริการ/การส่งมอบงาน (Delivery Innovation) ได้แก่ การสร้างหรือปรับเปลี่ยน
แนวทาง/รู ป แบบในการบริ ก ารหรื อ การติ ด ต่ อ กั บ ประชาชน เช่ น การให้ บ ริ ก ารผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต
4) นวั ต กรรมด้ า นกระบวนการ และการบริ ห ารองค์ การ (Process and Organization
Administration Innovation) ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างองค์กร และกระบวนการภายในใหม่ เช่น การ
จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพื่อให้สามารถทําหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนา
แนวทางการริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล เป็นต้น
5) นวั ต กรรมด้ า นการปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง กระบวนการ (Process Interaction Innovation)
ได้ แ ก่ แนวทางในการปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาระบบความสั ม พั น ธ์ ห รื อ การปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อํ า นาจ หน้ า ที่ กั บ
ภาคส่ ว นอื่ น ๆ ขึ้ น ใหม่ เช่ น การพั ฒ นากระบวนการให้ บ ริ ก ารในงานที่ สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งครบวงจร อาทิ
การบริการในรูปแบบ Single Window

ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

