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1. บทนํา 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2559 ได้มีการกล่าวถึงการ
จัดการนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการนําความคิด
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อทําให้เกิด 
ส่ิงใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการ
ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
การใช้นวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสินค้าและบริการที่
เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะการใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมนํามาใช้ใน
ทุกด้านของการพัฒนา ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการ
ผนึกกําลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาค
ส่วนทําให้องค์การทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างให้ความ 
สําคัญกับการจัดการนวัตกรรมมากขึ้น องค์การต้องใช้กล
ยุทธ์เพื่อความเติบโตและมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน [1] 
โดยการปรับตัวทั้งในด้านโครงสร้าง กลยุทธ์ วัฒนธรรม
องค์การ และวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารธุรกิจ
และองค์การที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการอยู่รอดอย่างยั่งยืนขององค์การ [2] 
 แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการ
ทางจิตวิทยาและสังคม [3] ซึ่งอธิบายถึงความสามารถใน
การสร้างและปรับเปล่ียนแนวคิดธุรกิจและแนวคิดของ
องค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยรวมทั้งหมดของ
องค์การ และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง
เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจจะ

ถูกขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมทําให้นวัตกรรมเป็นส่ิงที่
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องให้ความสําคัญ เพราะสามารถ
สร้างความเปรียบได้ในการแข่งขันได้ในการดําเนินธุรกิจ 
[4] และแม้ว่านวัตกรรมจะเป็นกิจกรรมที่มีหลายประเภท 
ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ 
ด้านเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมด้านการบริหาร ฯลฯ แต่
การศึกษาถึงนวัตกรรมในปัจจุบันจะเป็นการนําผลของ
การศึกษานวัตกรรมในอดีต เช่น นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรมด้านการบริหาร นวัตกรรมในอนาคต และการ
เพิ่มขึ้นของนวัตกรรม มาใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้
องค์การสามารถสร้างความยั่งยืนและเติบโตได้ [5] และ 
[6] ทําให้องค์การต้องพยายามสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ เพื่อ 
ให้เกิดแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ทัง้ในส่วนของสินค้าและ
การให้บริการ รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรม
การจัดการเพื่อทําให้องค์การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
ที่มีความน่าเชื่อถือในการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือใน
การการต่อสู้ในเชิงธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 
 บทความนี้ได้นําเสนอแนวคิดด้านปัจจัยสาเหตุที่
ก่อให้เกิดการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
รวมทั้งนําเสนอผลลัพธ์ของการจัดการนวัตกรรมเชิง 
กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อองค์การ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนํา 
ไปประยุกต์ใช้ และการศึกษาในหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ของการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
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3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 3.1  แนวคิดการจดัการนวตักรรมเชิงกลยทุธ์ 
(Strategic innovation management)  
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ส่ิงใหม่ ๆ ที่พัฒนา 
ขึ้นจากความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ในรูปของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ [7] 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) 
เป็นกระบวนการจัดการขององค์การในการสร้างมูลค่า 
เพิ่มให้กับลูกค้าที่เหนือกว่าในคู่แข่งขัน ตลอดจนพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแสดงถึงความมีศักยภาพ
ขององค์การในการที่ประสบความสําเร็จในระยะยาว [8] 
 การจัดการนวัตกรรมมีความสําคัญต่อองค์การเพราะ
เป็นส่ิงที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์การให้สามารถนําความรู้
ทักษะ และความสามารถด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์
มาสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้กับสินค้าและบริการ
รวมทั้งวิธีการและกระบวนการในการสร้างผลิตและส่ง
มอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Lee 
Yuan-Duen and Huan Ming Chang [9] ที่ว่าแนวคิด
การจัดการนวัตกรรมไม่ได้จํากัดอยู่ที่การคิดค้นส่ิงใหม่
เฉพาะนวัตกรรมที่ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการที่
แตกต่างจากเดิมเท่านั้น แต่การจัดการนวัตกรรมรูปแบบ
ใหม่จะนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ทําให้มีผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิตของคนและระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง 
และมีความสําคัญต่อการอยู่รอดหรือการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิจ ซึ่งการจัดการนวัตกรรมขององค์การจะมีความ
แตกต่างกันตามเป้าหมายขององค์การ การจัดการ
นวัตกรรมในยุคปัจจุบันจะต้องคํานึงถึงกระบวนการใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ทรัพยากรทางนวัตกรรม และ
ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมของผู้บริหารระดับ 
สูงขององค์การ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ พบว่า ปัจจุบันแนวโน้ม
ในการศึกษาปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ มีหลากหลายประเด็นแต่ที่สําคัญและน่าสนใจ
คือการบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และมีผลการดําเนินงาน
องค์การอยู่รอดและแข่งขันได้ ซึ่งจากการศึกษาของ 

Cholpassorn [10] พบว่า ภายใต้ทฤษฎีมุมมองบนพื้นฐาน
ทรัพยากร (Resource Based View (RBV)) และทฤษฎี
การบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency theory) 
รวมถึงแนวคิดความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic 
capabilities) ทําให้เกิดองค์ประกอบการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) การสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ (2) การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
(3) การบูรณาการกระบวนการจัดการ (4) ความยืดหยุ่น
ในการจัดสรรทรัพยากร และ (5) การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
 3.1.1 การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking 
business) หมายถึง การติดต่อส่ือสาร การประสานงาน
กับคู่ค้า ผู้สนับสนุน พันธมิตร ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ และ
ลูกค้า โดยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือเชื่อมโยงข้อมูล
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดการ การ
ควบคุมมาตรฐานที่ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ขององค์การ [11]   แนวคิดด้านการจัดการนวัตกรรม
เชื่อมโยงไปสู่การวางแนวทางเพ่ือการตอบสนองจาก
ลูกค้า การสร้างองค์การเครือข่าย การสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์การ ความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ การ
สร้างทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ 
และการจัดการนวัตกรรมระดับโลก [12]  แสดงถึงความ 
สําคัญของการสร้างเครือข่ายในกระบวนการของนวัตกรรม 
และการทํางานร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งปัน
และพัฒนาความคิด การทํางานร่วมกันกับองค์การที่มี
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกัน [13] เช่นเดียวกับ Hall and 
Roelich [14] ซึ่งได้ศึกษาถึงกระบวนการสร้างความ 
สัมพันธ์ทางเครือข่ายที่ส่งผลให้โอกาสทางตลาดมีการ
เชื่อมโยงกับธุรกิจอย่างเป็นระบบและขั้นตอนเพื่อสร้าง
ผลกําไรให้เกิดขึ้น ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานข้อเสนอ 
(Propostition) ได้ดังนี้ 
Proposition 1a :  การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ได้เปรียบทางการตลาด 
Proposition 1b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 1c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อองค์การ 
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ที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน  
  3.1.2  การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
(Rapid response technology) หมายถึง การที่องค์การ
ธุรกิจมีการรับรู้ ให้ความสําคัญ และปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เครื่องมือสําคัญในการสร้างประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวให้แก่องค์การ และเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน Tony Proctor [13] 
กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบุคคลและองค์การ ในการที่จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อ
ช่วยผลักดันนวัตกรรม จากอิทธิพลของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้า
และการบริการ ความสามารถในการผลิต การปรับตัว
เพื่อให้องค์การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัวขึ้น ดังน้ัน 
การสร้างและการให้ความสําคัญกับนวัตกรรมจะทําให้
องค์การเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็น
ความได้เปรียบที่คงอยู่ต่อไปได้ในระยะยาว [15]  และ 
[16] ดังนั้น การท่ีองค์การจะพัฒนาไปสู่การดําเนินงานที่
มีศักยภาพที่สูงขึ้นควรนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินธุรกิจ ซึ่งกําหนดเป็นสมมติฐานข้อเสนอ 
(Propostition) ได้ดังน้ี 
Proposition 2a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความได้เปรียบทางการตลาด 
Proposition 2b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 2c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อองค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน 
  3.1.3  การบูรณาการกระบวนการจัดการ 
(Integrated strategic management) หมายถึง การ
ประสมประสานวิธีการ รูปแบบ และเครื่องมือในการ
จัดการที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสามารถในกระบวนการ
ทํางานขององค์การในการที่จะนําพาองค์การไปสู่เป้าหมาย
ที่ต้องการโดยใช้บุคลากรและทรัพยากรเพื่อให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ [17] โดยมีทักษะของผู้บริหารเป็นตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการสร้างความได้เปรียบทาง การแข่งขันน้ัน 

องค์การต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการการ
ทํางาน [18] โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน 
การปรับโครงสร้าง การปฏิบัติการ ที่มุ่งการเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการและการบริหารองค์การ 
รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการดําเนินการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การ  [19] โดยอาศัยการบูร
ณาการแนวคิดที่หลากหลายนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม
จากการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการที่องค์การ
เปล่ียนจากสถานะการทํางานรูปแบบเดิม ๆ ที่ต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะใหม่ ๆ [20] 
Proposition 3a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การบูรณาการกระบวนการจัดการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งกําหนดเป็นสมมติฐาน
ข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้ 
Proposition 3b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การบูรณาการกระบวนการจัดการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 3c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การบูรณาการกระบวนการจัดการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
องค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน  
  3.1.4  ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากร  
(Flexible resource allocation) หมายถึงความสามารถ
ในการปรับเปล่ียนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์การได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ 
จากการศึกษาของ Yang and Konrad [21] พบว่า 
ทรัพยากรมีส่วนสําคัญต่อความสามารถในการปรับตัว
ขององค์การ หากสภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงกล
ยุทธ์ทางการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน ถ้า
องค์การมีทรัพยากรที่สามารถทําให้เข้าถึงโอกาสใหม่ใน
เชิงธุรกิจและลดความเส่ียงในการดําเนินงาน ซึ่งความ 
สามารถขององค์การในการเข้าถึงทรัพยากร เช่น 
งบประมาณเทคโนโลยีคนความรู้ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ 
จะช่วยส่งเสริมให้องค์การจัดการนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารจะใช้ความสามารถในการ
วิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นพร้อมกับการ
พิจารณาคุณค่าและจุดเด่นในทรัพยากรทกุอย่างที่มอียูใ่น
องค์การเพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่เหมาะสม
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กับสถานการณ์ทั้งนี้หากสภาพแวดล้อม ซึ่งกําหนดเป็น
สมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังน้ี 
Proposition 4a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความได้เปรียบทางการตลาด 
Proposition 4b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 4c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อองค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน  
  3.1.5 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity development) เป็นความสามารถในการ
สร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธี 
การทํางานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งเป็นเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์การ การ
สร้างสรรค์ต้องใช้ยุทธวิธีที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ชักชวนให้คนในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยคนที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย [22]   เพื่อให้องค์การประสบความสําเร็จ 
เพราะแต่ละคนจะมีทักษะ ประสบการณ์ชีวิต มุมมอง 
และความเช่ียวชาญที่แตกต่างกัน ซึ่งการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่มีส่วนช่วยให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ซึ่งมีผลต่อการ
ดําเนินงานขององค์การ อย่างไรก็ตาม การที่จะทําให้เกิด
ความคิดสร้างสร้างสรรค์ได้นั้นต้องได้รับ การสนับสนุน
และกระตุ้นจากองค์การเพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งจะไปสู่การก่อให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งกําหนด
เปน็สมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังน้ี 
Proposition 5a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ได้เปรียบทางการตลาด  
Proposition 5b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 5c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
องค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน  

4.  ผลลัพธ์ของการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
 4.1 ความได้เปรียบทางการตลาด (Market  
Advantage) ในการแข่งขันทางธุรกิจจําเป็นต้องอาศัย
ความรู้ทางการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน เพื่อ
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ขององค์การที่เหนือกว่า
คู่แข่งขัน ทําให้องค์การสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
ได้เร็วขึ้น และทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายในด้านการ
สร้างความแตกต่าง [23] การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางาน [18]  ให้ตอบสนองผู้บริโภคอย่าง
รวดเร็วด้วย และยังเป็นการสะท้อนถึงความสามารถใน
การนําเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความ
แตกต่าง โดยอาศัยการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็น
กระบวนการขององค์การซ่ึงเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทาง
การตลาดมาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดสรร
ทรัพยากรการบริหารจัดการทางการตลาดแบบบูรณาการ
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ทําให้
องค์การประสบความสําเร็จในการบริการลูกค้า และมี
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งรวมเป็น
ความมีศักยภาพในองค์ธุรกิจนั่นเอง [8], [24] 
 4.2  ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า (Effective 
customer response) องค์การต้องมุ่งให้ความสําคัญกับ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเนื่องจากจะช่วยเพิ่ม
ผลประโยชน์ให้กับองค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการ
กับลูกค้า ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจของลูกค้า ความ
ตั้งใจในการซื้อซ้ํา ธุรกิจต้องมีความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ผลิตสินค้าที่มีคุณค่าต่อลูกค้าอย่าง
แท้จริง พัฒนารูปแบบในการสื่อสารทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง  มีช่องทางในการการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การที่ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการบูรณาการเทคโนโลยีและการตลาดร่วมกัน เพื่อการ
สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์การในระยะยาวน้ัน ไม่เพียงแต่
ดึงดูดลูกค้ารายใหม่เท่านั้น ส่ิงสําคัญคือควรรักษาฐาน
ลูกค้าเก่าซึ่งมีความจงรักภักดี [25] 
 4.3  องค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน(Organizational 
excellence competition) องค์การที่เป็นเลิศจะให้
ความสําคัญกับการปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่
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เปล่ียนแปลง มีผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีผู้นําที่เข้มแข็งมอง
การณ์ไกล รวมถึงสามารถสร้างกําไรจากการนํากลยุทธ์
ด้านความคิดใหม่ๆ ไปสู่การปฏิบัติจริง สามารถทําให้
องค์การเกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการ
วางแผน ออกแบบ และถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นจุดแข็งที่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว รวมทั้งการสร้าง
และการรักษาลูกค้า โดยการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ในเวลาที่ต้องการ และราคาที่ลูกค้าพอใจ [26] 
ซึ่ง Lee Yuan-Duen and Huan Ming Chang [9]  
มีมุมมองว่า นวัตกรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์การใน
ด้านต่างๆไม่เพียงเฉพาะด้านสินค้าและบริการเท่านั้นแต่
สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับส่วนอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การสามารถท่ีจะเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกันซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการ
นวัตกรรมที่จะสามารถสร้างคุณค่าและความได้เปรียบใน
การดําเนินธุรกิจขององค์การได้ในระยะยาว 
 4.4 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business  
performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของธุรกิจ ประกอบด้วย ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและผลลัพธ์
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รายได้ในการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และผลลัพธ์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ความ 
สามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ํา 
ลูกค้าใหม่มีจํานวนเพิ่มขึ้น รวมถึงภาพลักษณ์และความ
น่าเช่ือถือของกิจการ [27] เช่นเดียวกับ De Clercq, et 
al. [28] กล่าวว่า การวัดผลการดําเนินงานสามารถวัดได้
ดังนี้ (1) การวัดโดยใช้ผลการดําเนินงานที่เป็นตัวเงิน 
ประกอบไปด้วย กําไรสุทธิ ยอดขาย ส่วนแบ่งทาง
การตลาด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ส่วน (2) ผล
การดําเนินการที่ไม่เป็นตัวเงิน ประกอบไปด้วย ความ 
สัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน การคงอยู่ของธุรกิจในระยะยาว ความสามารถใน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ซึ่ง
กําหนดเป็นสมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังน้ี 
Proposition 6 :  ความได้เปรียบทางการตลาดมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
Proposition 7 : ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

Proposition 8 : องค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขันมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
 
5. ปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ ์
 5.1  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้นําและผู้ตามต่าง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกระดับแรงจูงใจและการ
สร้างขวัญกําลังใจให้สูงขึ้น การเข้าใจถึงความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงผู้นํา มีความสําคัญต่อการจะพัฒนา
องค์การ ซึ่งองค์การสามารถปรับปรุงศักยภาพให้สําเร็จได้ 
จากการศึกษาความสําคัญของการเป็นผู้นําร่วมกับกลยุทธ์
ทางการตลาด และเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรนวัตกรรมกับภาวะผู้นํา ซึ่งได้รับการ
ทดสอบและอภิปรายในการศึกษาเชิงประจักษ์หลายครั้ง  
[16],  [29]  แสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้นําที่มีประสิทธิผล
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของนวัตกรรมการ
สนับสนุนและการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน ภาวะ
ผู้นําการเปล่ียนแปลงเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์การ
พัฒนาไปสู่การมีศักยภาพที่ดีขึ้นจากการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ทุกคน
ในองค์การต้องรับรู้ว่าองค์การจะต้องเปล่ียนไปสู่การมี
ศักยภาพทางการแข่งขัน ซึ่งกําหนดเป็นสมมติฐาน
ข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้ 
Proposition 9a : ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 
Proposition 9b : ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านการ
ตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
Proposition 9c : ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการบูรณาการกระบวนการจัดการ 
Proposition 9d : ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากร 
Proposition 9e : ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอทิธิพล
เชิงบวกต่อการจดัการนวัตกรรมเชิงกลยทุธ์ด้านการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 5.2  การตระหนักรู้ถึงการเปล่ียนแปลงทางการ 
แข่งขัน (Changing competitive awareness) การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในโลก
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ของธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อองค์
การธุรกิจตลอดเวลา [30]  รูปแบบของการปรับตัวของ
องค์การต่อการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขัน คือ การที่ 
ผู้บริหารวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์การ
ธุรกิจสามารถอยู่รอดหรือประสบความสําเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน [31] การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการ
แข่งขัน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ต้องพิจารณาร่วมกันได้แก่ 
ความซับซ้อนของการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นความไม่แน่นอน
และการคุกคามทางการแข่งขันวงจรชีวิตของธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส้ันลงและผลของดําเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย การจัดการนวัตกรรมถือเป็นกิจกรรม
ที่มีความเส่ียงสูงที่ยากต่อการหลีกเล่ียง หากองค์การ
ต้องการประสบความสําเร็จในการแข่งขันระยะยาว 
ความสําคัญของนวัตกรรมที่มีต่อองค์การ คือการที่
องค์การสามารถสร้าง ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง
ศักยภาพที่มีอยู่ให้ตอบสนองต่อภาวะเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม หรือที่เรียกว่า ความสามารถเชิงพลวัต 
(Dynamic capability)  [32], [33]   ซึ่งกําหนดเป็น
สมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังน้ี 
Proposition 10a : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 
Proposition 10b : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ ์ด้านการตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
Proposition 10c : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการบูรณาการ
กระบวนการจัดการ 
Proposition 10d : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความยืดหยุ่นในการ
จัดสรรทรัพยากร 
Proposition 10e : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรม 
เชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 

 5.3 การมุ่งที่การบริการ (Service orientation)  
แนวคิดการมุ่งที่การบริการ พิจารณาได้ 2 ระดับ คือ (1) 
ระดับบุคคล และ (2) ระดับองค์การ ซึ่งแสดงว่า ทัศนคติ
และพฤติกรรมของพนักงานในการให้บริการส่งผลต่อ
มาตรฐานการบริการในระดับองค์การ เพราะพนักงาน
เป็นองค์ประกอบและทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดของทุก
องค์การ และเป็นปัจจัยที่จะทําให้การให้บริการของ
องค์การประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว [34] ดังนั้น การ
มุ่งที่การบริการจึงต้องเริ่มต้นที่พนักงานในองค์การ โดย
อาศัยการผลักดันจากผู้บริการในการกําหนดเป็นนโยบาย
และตัวชี้วัดระดับบุคคลก่อนจึงจะก่อให้เกิดคุณภาพการ
บริการ อันจะนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งผลต่อ
ผลประกอบการของบริษัทจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทที่มุ่งที่การบริการจะส่งผลทําให้ผล
ประกอบการของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งกําหนดเป็นสมมติฐาน
ข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้ 
Proposition 11a : การมุ่งที่การบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ 
Proposition 11b : การมุ่งที่การบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้านการตอบสนอง
ต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
Proposition 11c : การมุ่งที่การบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการบูรณาการกระบวนการจัดการ 
Proposition 11d : การมุง่ทีก่ารบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความยดืหยุน่ในการจัดสรรทรพัยากร 
Proposition 11e : การมุ่งที่การบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
6. บทสรุป 
 จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้นํามาพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการ
จัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เป็นแผนภาพ (ดังรูปที่ 1) 
เพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิด  
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าย เพื่อเพิ่มคว
ค์การตลอดจนก

งสาเหตุและผล

ธ์นั้น
หนึ่ง 
าให้
วคือ 
การ
ะสม 
กที่มี
รู้ ให้
ของ
วาม
การ
สนุน 
การ
กิจที่
บคุม
และ
วาม 
การ

เสน
ในก
บุค

เชิง
แส
นํา
ขอ
มีค
แล
เปล
แล
ขอ
แก่
เข้า
บริ
ขอ
ภา

ลลัพธ์ของการจั

นอแนวคิดวิธีก
การที่จะนําพา
คลากรและทรัพ
อย่างไรก็ตาม

งกลยุทธ์ได้นั้น จ
สดงถึงการที่มีวิ
พาองค์การสู่ไป
งสภาพแวดล้อ

ความกระตือรือ
ะพยายามค้นห
ล่ียนแปลงทาง
ะปรับตัวให้ทัน

ององค์การรวม
ลูกค้าอย่างมีคุ
าใจถึงส่ิงที่ลูก
รการท่ีเป็นเลิศ
งลูกค้า ตลอด
ยในเวลาที่เหม

จัดการเชิงกลุย

ารใหม่ ๆ ที่เกี่
องค์การไปสู่เป้

พยากรเพื่อให้อง
การที่จะก่อให้
จะเกิดจากการท
วิสัยทัศน์ในเป
ปความสําเร็จท่
มทีม่ีผลกระทบ
อร้นพร้อมรับมื
หากลยุทธ์ที่สา
งการแข่งขัน 
นต่อการเปล่ียน
ถึงการให้ความ

คุณภาพเป็นที่ย
ค้าคาดหวังแล
โดยเสนอสิ่งที
จนสามารถในก
าะสมและรวดเ

ยทธ ์

ยวข้องกับการ
ป้าหมายที่ต้อง
งค์การบรรลุวัต
้เกิดการจัดการ
ที่องค์การมีผู้นํ
ปล่ียนแปลงอง
ท่ามกลางการเป
บต่อการดําเนิน
มือกับสภาพก
ามารถตอบสน
การสร้างควา
นแปลงเพื่อคว
มสําคัญกับการ
ยอมรับของลูกค้
ละตอบสนอง
ที่เหนือกว่าควา
การแก้ปัญหาใ
เร็วซึ่งจะส่งผลใ

 

 

ปฏิบัติงาน 
งการโดยใช้
ตถุประสงค์ 
รนวัตกรรม
าที่สามารถ
งค์การเพื่อ
ปล่ียนแปลง
นธุรกจิ โดย
การแข่งขัน 
นองต่อการ
มแตกต่าง 
วามอยู่รอด
รให้บริการ
ค้า โดยการ
ลูกค้าด้วย
ามคาดหวัง
ให้ลูกค้าได้
ให้องค์การ
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มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงาน
กิจกรรมทางการตลาดในลักษณะบูรณาการ เพื่อนําเสนอ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ การให้บริการ โดยใช้เครื่องมือ
การตลาดให้มีความแตกต่าง โดดเด่น และเหนือกว่าจาก
คู่แข่งขันได้รับการตอบสนองจากลูกค้าในเชิงบวก 
ตลอดจนส่งผลให้องค์การประสบความสําเร็จในระยะยาว
โดยวัดจากผลการดําเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน 

 
7.  ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรม ทําให้เกิดการบูรณาการทาง
แนวคิดและทฤษฎี นําไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดที่แสดง
ถึงปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์สําหรับการวิจัยในอนาคต แนวทางการวิจัยใน
อนาคตสามารถนํากรอบแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการสร้าง
กระบวนทัศน์ในการศึกษาทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลลัพธ์ของการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยวิธีวิทยาแบบผสมผสาน (Multiple method) 
ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบหาสาเหตุ (Causal 
research) เพื่อพิสูจน์สมมติฐานและยืนยันทฤษฎีที่
สอดคล้องกับองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัย
เชิงประจักษ์ รวมถึงวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อขยายความ
ตรวจสอบ และยืนยันในการเพิ่มความลึกของข้อมูลด้วย
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้การ
จัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ระดับองค์การเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of analysis) ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางในการวิจัยในองค์กรต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล
เอกชน โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาล
เฉพาะทางที่มีบริบทต่างกัน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะและ
รูปแบบของการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่าง 
กันไปหรือองค์ธุรกิจอื่น ๆ อาทิ โรงแรม มหาวิทยาลัย  
เป็นต้น ทั้งนี้ ผลของการวิจัยในอนาคตจะสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การให้ เป็นองค์การที่ มี
ความสามารถด้านการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ภายใต้
การนําของผู้นําหรือผู้บริหารขององค์การ ที่มีการสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการ
ทํางาน อันจะนํา ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ขององค์การ ได้รับการตอบสนองท่ีดีจากลูกค้าปัจจุบันและ
ลูกค้าในอนาคต   
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