
 

 

 

       Webinar นี้น ำ เสนอแนวทำงกำรริ เริ่ มสร้ำงสรรค์

นวัตกรรม กำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มจนถึง

ประเมินผล วิธีเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวเนื่อง

กับนวัตกรรม  

      นวัตกรรมที่ AWWA 

 ผู้ บ ร ร ย ำ ย  Barb Martin จ ำ ก  American Water 
Works Association (AWWA) บรรยำยว่ำจำกควำมท้ำทำย
ต่ำงๆ ที่หน่วยงำนประปำพบเจอ จึงควรมีนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ต่อควำมท้ำทำยเหล่ำนั้น   

AWWA มีกำรสนับสนุนกำรท ำนวัตกรรม โดยกำรยก
ประเด็น เรื่ องนวัตกรรมให้ เป็นที่ สนใจและตระหนักใน
ควำมส ำคัญมำกขึ้นในงำนสัมมนำต่ำงๆ ที่จัดขึ้นโดย AWWA 
เช่น งำน ACE Innovation Lounge ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมงำน ACE เข้ำถึงข้อมูลเทคโนโลยีสมัยใหม่ล้ ำยุค รวมไป
ถึงโอกำสในกำรสร้ำงเครือข่ำยต่ำงๆ  

นอกจำกนี้ AWWA ยังมีโครงกำรที่เน้นควำมสมัครใจ
ในกำรด ำเนินงำน เรียกว่ำ Innovation Initiative มีจุดประสงค์
เพื่อพัฒนำวัฒนธรรมและโครงสร้ำงส ำหรับนวัตกรรมเพื่อรับมือ
กับควำมท้ำทำยที่อุตสำหกรรมน้ ำต้องเผชิญ โดยพัฒนำแผน 
กลยุทธ์ด้ำนนวัตกรรมเพื่อหน่วยงำนประปำ  แบ่งปันแนวปฏิบัติ
ที่ดี ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรให้รำงวัลตอบแทนแก่ผู้ท ำ
นวัตกรรม  

อย่ำงไรก็ดี COVID-19 ก็มีส่วนช่วยให้เป็นโอกำสใน

กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกำร

เปลี่ยนแปลงรับมือกำรด ำเนินกำร  

 

 

 

 

 

 

      จุดสะท้อนจากโควิด-19  

ผู้บรรยำย Peter Kraft จำก Xylem ได้แบ่งปันมุมมอง

กำรปรับตัวต่อสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ที่ส่งผลต่อกำร

ด ำรงชีวิตประจ ำวัน รวมไปถึงกำรด ำเนินงำนขององค์กร ซึ่ง

น ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อกำร

เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  

กำรจะสร้ำงนวัตกรรมใด ๆ ขึ้น ควรมีกำรวำงโครงร่ำง

อย่ำงมีหลักกำร วำงกลยุทธ์  ซึ่งจะกล่ำวอย่ำงละเอียดในหัวข้อ

ต่อไป  

 

      แผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมส าหรับหน่วยงานประปา 

 ผู้บรรยาย Clifford Chan จาก East Bay Municipal 
Utility District กล่าวถึงภาพรวมของแผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม 

 สิ่งส าคัญของ “นวัตกรรม” คือการน าวิธีการ ความคิด
และผลิตภัณฑ์ที่มี ไปปรับใช้จริง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าและ
องค์กร  อาจเป็นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เทคนิคใหม่ๆ 
ความคิดใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่  ควรมีการ
ร่วมมือกันภายในหรือระหว่างองค์กรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้
เกิดขึ้น  

 สาเหตุที่ต้องมีการริเริ่มสร้างนวัตกรรม คือ 1) เพื่อให้
ตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ในองค์กร  2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  3) เพื่อลดค่าใช้จ่าย  4) เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการแรงงาน  5) เพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถในอนาคต  

 เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม คือ 1) ง่าย
ต่อการพัฒนา 2) องค์กรทุกขนาดสามารถใช้ได้ 3) สามารถปรับ
ขนาดได้ (เมื่อมีการเติบโตในอนาคต)  4 เป็นแบบและค าแนะน า
ที่ได้มาตรฐาน  

 ขั้นตอนแรกในการระบุว่า ตอนนี้องค์กรของคุณอยู่จุด
ไหนและต้องการไปถึงจุดใด คือ การประเมินความจ าเป็น  โดย
การระบุว่าตอนนี้อยู่ในจุดใดนั้น เริ่มจากรวบรวมข้อมูลความ
เป็นมา น าพันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนินงานมาเป็น
จุดเริ่มต้น ควรรู้ว่ามีงบประมาณจ านวนเท่าไหร่และเป็นสิ่งที่
ส าคัญหรือจ าเป็นเร่งด่วนขององค์กรหรือไม่ รวมไปถึงสอบถาม
ความเห็นจากพนักงานด้วยกันเองว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค
อะไรบ้างในการด าเนินงาน 

 

แผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมส าหรับหน่วยงานการประปา 
โดย American Water Works Association (AWWA) 

 



  

 

 

ขั้นตอนต่อมาคือตัดสินใจว่าคุณต้องการไปถึงจุดใด 
โดยระบุความท้าทาย สิ่งคุกคามและความเสี่ยง  ระบุปัญหา
อุปสรรคที่จะขัดขวางงานนวัตกรรมนั้น เปรียบเทียบวิเคราะหผ์ล
การด าเนินงานกับเป้าหมายว่ามีช่องว่างความต่างอยู่เพียงใด 
และรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานเพื่อ
ระบุความจ าเป็นในการท านวัตกรรม 

ขั้นตอนสุดท้ายในการก าหนดว่าจะไปถึงจุดนั้นได้
อย่างไร คือ แผนการท านวัตกรรม (Innovation Program) โดย
เริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร เรียงล าดับ
ความส าคัญของความจ าเป็น  จัดท าแผนปฏิบัติงานโดยยึดผล
จากการเรียงล าดับความส าคัญดังกล่าวและยึดหลักเป้าหมาย 
SMART ได้แก่  

S : Specific – เฉพาะเจาะจง   
M : Measurable – สามารถวัดได้ 
A : Achievable / Attainable – บรรลุผลได้ 
R : Realistic – มีความเป็นจริง สมเหตุสมผล และ

สอดคล้อง 
T : Timely – ก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน 

 อย่างไรก็ดี โควิด-19 ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึนเร็วขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการด าเนินงานที่
ต้องรักษาระยะห่าง ถือเป็นหนึ่งในโอกาสในการริเริ่มนวัตกรรม 
ที่เกิดจากความเสี่ยงและการต้องปรับตัวยืดหยุ่นกับสถานการณ์ 

 

      วัฒนธรรมนวัตกรรม 

 ผู้ บ ร ร ย า ย  Ryan Locicero จ า ก  Clean Water 
Services ได้น าเสนอมุมมองเรื่องวัฒนธรรมนวัตกรรมของ 
Clean Water Services (CWS) ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตน้ าประปา
ในวอชิงตัน รัฐออริกอน 

 CWS ก าลังเริ่มสร้างนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงและมี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยการปรับการด าเนินงานให้เหมาะสม 
พัฒนาและน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับนวัตกรรมมาใช้  ตรวจสอบ
ข้อมูลการด า เนินงานจากการซื้อขายหรือการออกแบบ
เทคโนโลยีใหม่ ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ  

 ตอนนี้อยู่จุดไหน :  CWS ได้ท าการส ารวจว่าในองค์กร
คิดว่านวัตกรรมมีความส าคัญเพียงใด ซึ่งจากผลส ารวจถือว่าอยู่
ในระดับที่ส าคัญมาก (93%)  

CWS ได้สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรผ่านการ
สนับสนุนทางการศึกษาและฝึกอบรม จ้างบุคลากรที่มีประวัติ
การท างานด้านนวัตกรรมและการท าวิจัย โดยมีกิจกรรมที่
กระตุ้นและสนับสนุนให้คนในองค์กรริเริ่มนวัตกรรม เช่น  

 

 

 

 

- Goal Sharing Program  ซึ่ ง ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ประหยัดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยสนับสนุนวิธีการและทางแก้ปัญหา
ให้แก่พนักงาน 

- Research Proposal Program  ส่ ง เ ส ริ ม
โครงการวิจัยที่เป็นเรื่องพื้นฐาน เชิงกลยุทธ์และ
เป็นแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนากระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลงและมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน  

ปีที่แล้ว CWS ได้น าน้ าที่ใช้แล้วกว่า 90 ล้าน ลบ.ม. 
แปลงเป็น Biosolids (กากตะกอนที่น าไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์), 
พลังงานหมุนเวียน   เป็นต้น   

ในการรับมือกับสถาณการณ์โรคระบาดโควิด-19  
CWS ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนทางด้าน
เงินทุน เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ  รวมทั้งท าแผนรับมือ 
โควิด-19 ร่วมกัน 

 
 ต้องการไปถึงจุดใด : CWS ท าแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อ

ผลลัพธ์ส าคัญ คือ งานวิจัย นวัตกรรม และการกู้คืนทรัพยากร 
โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์  นอกจากนี้ CWS ยังมุ่งจูงใจคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีศักยภาพสูงให้ท างานท่ี CWS โดยเน้นการให้ความส าคัญ
กับผู้เช่ียวชาญภายในองค์กรเอง,  พัฒนาแนวทางด้านนวัตกรรม
และการวัดผลการท างานที่ส าคัญแบบระยะยาว,  มีการสื่อสาร
วัฒนธรรมนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร,  จูงใจให้ทีมงานทั้งแผนกรู้สึก
มีส่วนร่วมในการหาวิธีการแก้ปัญหา, ส่งเสริมการคิดในแบบ 
องค์รวม เป็นต้น   
 จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร : CWS ได้สร้าง “ripl” 

(Research, Innovation, Partners, Labs) เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่
ให้มาท างานวิจัย เฝ้าระวังคุณภาพน้ า และวางแผนหาทางออก
ต่อความท้าทายและความต้องการด้านน้ าท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดย 
ripl มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

- เป็นห้องปฏิบัติการระดับโลก 
- เป็นศูนย์วิจัยน าร่อง 
- เป็นห้องปฏิบัติการส าหรับผู้ประกอบการต่างๆ 
- เป็นห้องปฏิบัติการตรวจเช้ือโรค (Pathogens) 
- เ ป็ นที่ ฝึ ก อบรม  ประ ชุมปฏิ บั ติ ก า ร  และ

ประชุมสัมมนา 

แผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมส าหรับหน่วยงานการประปา 
 โดย American Water Works Association (AWWA) 

 



 

 

 

      แผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ผู้ บ ร ร ย า ย  John W.  Norton, Director –  Energy, 
Research, and Innovation จาก Great Lakes Water Association 
(GLWA)  รั ฐมิชิ แกน บรรยาย เรื่ อ งแผนยุทธศาสตร์ เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยให้ข้อสังเกตด้านนวัตกรรม ดังน้ี 

- เมื่อมีข้อขัดแย้ง ควรมีผู้ท่ีมีอ านาจเป็นผู้ให้ค าแนะน าใน
การแก้ไขปัญหาได ้

- ต้องมีการร่วมมือกัน 
- ส่งเสริมให้ริเริ่มนวัตกรรมโดยให้คิดเสียว่า ผลงานอาจจะ

ล้มเหลวก็ได้ ความล้มเหลวเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ 
เพียงแค่ขอให้ได้มีการริเริ่มและทดลองความคิดใหม่ๆ 

- ทุกคนต่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” ท่ีแตกต่าง
กัน 

- ต้องมีความอดทนและยืนกรานท่ีจะท านวัตกรรมน้ันๆ 
แผนยุทธศาสตร์ภายในองค์กร 2 แผน ได้แก่ 

1) โครงการนวัตกรรมภายในองค์กร : ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของพนักงานและการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์  
โดยจัดท าเพจขึ้นมาเพื่อเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรม
โดยเฉพาะ มีลิงค์ส่งผลงานท่ีชัดเจน  มีลิงค์ท่ีเชื่อมไป
ยังฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยี การส่งผลงานท่ีผ่านมา
และแหล่งข้อมูลต่างๆ นอกจากน้ีควรมีซอฟท์แวร์ ท่ี
แสดงผลการประเมิน ณ ขณะน้ันด้วย 

2) โครงการทดลองใช้และคัดเลือกเทคโนโลยีจาก
ภายนอกองค์กร : ประเมินและคัดกรองเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นและความ
ต้องการขององค์กร  โดยจ้างผู้ ให้บริการ ( Isle 
Utilities)  เพื่อให้ช่วยจัดท ากรอบนวัตกรรม  มี
เป้าหมายคือ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงานและร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

วิธีการเชิงโครงสร้างเพื่อประเมินแนวคิด 
- การสร้างสรรค์แนวคิด: ติดตามความก้าวหน้า 
- การประเมินผล: ให้ข้อเสนอแนะกลับไปยังผู้ริเริ่มความคิด 
- ก้าวต่อไป: บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลส าหรับการใช้งานใน

อนาคต 
 

 

 

 

 

ประเมินความต้องการทางเทคโนโลยี 
- ส ารวจความต้องการไปยัง GLWA และหน่วยงานพันธมิตร 
- คัดเลือกปัญหาความท้าทายและเทคโนโลยีท่ีต้องการ เรื่อง

ท่ีสนใจ โครงการส าคัญๆ  
 

 
 
 
 

- แจ้งกระบวนการระบุเทคโนโลยีท่ีต้องการไปยัง Isle, ระบุ
โอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศ, 
ส่งเสริมให้พนักงานท้ังองค์กรมีส่วนร่วม และ ติดตาม
โครงการและผลทดลองท่ีเกี่ยวข้อง 

สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จคือ ต้องริเริ่มก่อนเป็น
อย่างแรก จากน้ันต้องมีความพยายามและตั้งมั่นท่ีจะด าเนินการให้
ส าเร็จ ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว 
 
     ช่วงถาม – ตอบ 
1. วิธีการท่ีเหมาะสมในการผลักดันด้านนวัตกรรมคือแบบใด?  

Top-down หรือ Bottom-up หรือทั้งสองวิธี? 
 หากเริ่มมาจากระดับล่าง (Bottom-Up) จะประสบผลส าเร็จ

มากกว่า เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานจริงๆ แต่ในขณะเดียวกัน
ผู้บริหารระดับบน (Top-Down) มีส่วนช่วยในการท าให้เป็น
รูปเป็นร่างขึ้นมาและไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานนวัตกรรม
น้ันๆ มากเกินไปจนกลายเป็นมีอิทธิพลชี้น าเกินควร  
   นอกจากนี้ไม่ควรกลัวการเปลี่ยนแปลง ควรท าให้พนักงาน
มีส่วนร่วมท่ีจะกล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีเห็นควรว่าจะเปลี่ยน  
อีกท้ังควรมีการสนับสนุนผลงานท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการ
ท าให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ระดับล่างท านวัตกรรมต่อไป 

2. ค าแนะน าเรื่องค่าตอบแทนหรือรางวัลในการท านวัตกรรม 
 เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร หากเป็นองค์กรภาครัฐหรือเป็น

องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร การตอบแทนเป็นตัวเงินอาจไม่
สามารถท าได้ แต่อาจใช้วิธี ‘แสดงคุณค่าให้เป็นท่ีรู้จักและ
ยอมรับ’ ผ่านจดหมายข่าว (Newsletter) หรือหนังสือเวียน
ในองค์กร  

3. KPI เพื่อวัดผลงานนวัตกรรม 
 - ใช้เงินจ านวนเท่าใดในการท าวิจัยและนวัตกรรมน้ันๆ  

- สัดส่วนของผลิตภัณฑ์หรือผลงานท่ีมีการพัฒนาร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีจะข่วยสนับสนุนใน
เกิดการร่วมมือกัน 

- ผลงานส่งผลต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด 
หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้เพียงใด 

- จ านวนเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ ท่ีท าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
หรือทีมอื่นๆ ในองค์กร ท่ีตอบสนองความต้องการของ
องค์กร  ท้ังน้ีผู้บริหารต้องเป็นผู้สนับสนุนงานดังกล่าว
เพื่อให้เกิดขึ้นได้จริง ซ่ึงพนักงานระดับปฏิบัติการต้อง
ตระหนักว่าสิ่งท่ีตนท าน้ันสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ผู้บริหารระดับสูง  
 

 

 

 
 
 
 

URL Record ต้นฉบับ  

https://www.youtube.com/watch?v=yhXGgf933UE&t=5s 

แผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมส าหรับหน่วยงานการประปา 
 โดย American Water Works Association (AWWA) 

 


