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SUSTAINABILITY

Sustainable Innovation
นวัตกรรมที่ยั่งยืน
กาญจน์กมล พรมเหลา สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชัน
่

นวั ต กรรมที่ ยั่ ง ยื น ถื อ เป็ น ความตั้ ง ใจขององค์ ก รในความพยายามสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงในสิ น ค้ า บริ ก าร หรื อ
กระบวนการดาเนินธุรกิจ ให้สามารถสร้างผลกระทบที่ดีในระยะยาวต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ในขณะเดียวกันยังคง
สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทได้เช่นกัน
ข้อมูลการศึกษาจาก Harvard Business Review เผยว่า ความยั่งยืนเป็นต้นกาเนิดของนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี
ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งในด้านยอดขายและผลตอบแทน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะ
ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนได้ อันเนื่องจากการลดการใช้วัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตลง นอกจากนี้กระบวนการ
นวัตกรรมที่ยั่งยืนยังสามารถช่วยองค์กรในการสร้างยอดขายที่มากขึ้นจากความต้องการในผลิตภัณฑ์หรืออาจช่วย
องค์กรในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ได้
อย่างไรก็ตามการทานวัตกรรมที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากต้องใช้เวลา ความมุ่งมั่น และความพยายาม
ขององค์กร เมื่ ออ้างอิงกรอบแนวคิดนวัตกรรมที่ยั่งยืนของนักวิจัย Richard Adams นวัตกรรมที่ยั่งยืนสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทกว้างๆ ได้แก่ 1) การเพิ่ มประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน (Operational Optimization) 2)
การเปลี่ยนแปลงเชิงองค์กร (Organizational Transformation) 3) การสร้างระบบ (System Building)
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การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Optimization) องค์ ก รสามารถปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจพื้ นฐาน องค์กรสามารถค้นหาวิธี “ทาสิ่งเดิม แต่ทาให้ดีขึ้น” และลด
ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือการลดบรรจุภัณฑ์) ซึ่งสามารถทาได้
ค่อนข้างง่ายโดยการเพิ่ ม เกณฑ์ พิ จารณาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและสั งคมเข้ากับ เกณฑ์ คุณภาพหรือ แนวทางการสร้ า ง
ผลตอบแทนขององค์กร แนวทางประเภทนี้บางครั้งถูกเรียกว่า ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
การเปลี่ยนแปลงเชิงองค์กร (Organizational Transformation) สาหรับการยกระดับการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้ น
องค์กรสามารถสร้างผลิตภัณ ฑ์แ ละบริ การใหม่ ที่ต อบความต้อ งการของสั ง คม หรือผลิตภัณฑ์แ ละบริการที่ ส ร้ า ง
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นไปที่ “การทาความดีโดยการทาสิ่ งใหม่” องค์กรที่มีการดาเนินงานด้ วย
แนวคิดดังกล่าวมักจะมองว่า แนวทางความยั่งยืนเป็นโอกาสทางธุรกิจ ตัวอย่างนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่กล่าวถึงข้างต้น
เช่ น เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพที่ ท าจากเศษกาแฟ หรื อ Smart Phone ที่ ถู ก ออกแบบมาให้ แ บ่ ง ระบบต่ า งๆ ออกเป็ น
ส่วนย่อยๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ ในการดาเนินการตามแนวคิดนี้องค์ กรต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการทาสิ่ง
เดิมแต่ทาให้ดีขึ้นเป็นการทาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม
การสร้างระบบ (System Building) เป็นรูปแบบขั้นสูงสุดของการทานวัตกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกับ
ผู้อื่นในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อผู้คนและโลกใบนี้ องค์กรที่มีการดาเนินงานด้วยแนวคิดนี้มองตัวองค์กรว่าเป็นส่วน
หนึ่งของระบบนิเวศ และตระหนักว่าความยั่งยืนไม่สามารถสร้างได้โดยเพี ยงองค์กรเท่านั้น องค์กรจะตั้งเป้าในการ
“การทาความดี โดยการทาสิ่งใหม่ร่วมกับผู้อื่น” องค์กรเหล่านี้จะขยายขอบเขตออกไป ไม่ได้ เพี ยงเป็นพยายามสร้าง
ความยั่งยืนด้วยตนเอง แต่จะมีการร่วมมือกับกลุ่มพั นธมิตรต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย
จากแนวคิดข้างต้น ทาให้เห็นว่า การทานวัตกรรมที่ยั่งยืน มีสามประเภทที่แตกต่างกัน องค์กรควรมี การพิ จารณา
ความพร้อมขององค์กร ข้อจากัดต่างๆ รวมถึงทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ว่ามีความเหมาะสมในการที่จะรับแนวคิด
นวัตกรรมที่ยั่งยืนประเภทใดที่มีความเหมาะสมกับสภาพขององค์กรในปัจจุบัน เช่น หากเป็นองค์กรขนาดเล็ก ยังขาด
แคลนทรัพยากรบางอย่าง และยังใหม่ในเรื่องการพั ฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน การนาแนวคิดการเพิ่ มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมาใช้จะมีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การทานวัตกรรมที่ยั่งยืนสามารถ
ท าได้ ในหลายลั ก ษณะ องค์ ก รสามารถเลื อ กรั บ แนวคิ ด แนวคิ ด นวั ต กรรมที่ ยั่ ง ยื น ประเภทต่ า งๆ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละองค์กรได้
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