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1. บทนํา
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
แห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 พ.ศ.2559 ได้ มี ก ารกล่ าวถึ ง การ
จั ดการนวั ตกรรม โดยมุ่ งเน้ นในเรื่ องการนํ าความคิ ด
สร้ า งสรรค์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรม เพื่ อ ทํ า ให้ เ กิ ด
สิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการ
ผลิ ต และรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใหม่ ๆ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
การใช้นวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสินค้าและบริการที่
เกิ ดจากการใช้ ความรู้ และทั กษะการใช้ วิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมนํามาใช้ใน
ทุกด้านของการพัฒนา ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการ
ผนึกกําลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาค
ส่วนทําให้องค์การทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างให้ความ
สําคัญกับการจัดการนวัตกรรมมากขึ้น องค์การต้องใช้กล
ยุทธ์เพื่อความเติบโตและมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน [1]
โดยการปรับตัวทั้งในด้านโครงสร้าง กลยุทธ์ วัฒนธรรม
องค์ ก าร และวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารธุรกิจ
และองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการอยู่รอดอย่างยั่งยืนขององค์การ [2]
แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการ
ทางจิตวิทยาและสังคม [3] ซึ่งอธิบายถึงความสามารถใน
การสร้างและปรับเปลี่ยนแนวคิดธุรกิจและแนวคิดของ
องค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยรวมทั้งหมดของ
องค์การ และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง
เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจจะ
___________________________________________

ถู กขั บเคลื่ อนด้ วยนวั ตกรรมทํ าให้ นวั ตกรรมเป็ นสิ่ งที่
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] ทําให้องค์การต้องพยายามสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อ
ให้เกิดแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ทงั้ ในส่วนของสินค้าและ
การให้บริการ รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรม
การจัดการเพื่อทําให้องค์การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม
ที่มีความน่าเชื่อถือในการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือใน
การการต่อสู้ในเชิงธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง
บทความนี้ ได้ นํ าเสนอแนวคิ ดด้ านปั จจั ยสาเหตุ ที่
ก่อให้เกิดการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
รวมทั้ งนํ าเสนอผลลั พธ์ ของการจั ดการนวั ตกรรมเชิ ง
กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อองค์การ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนํา
ไปประยุกต์ใช้ และการศึกษาในหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ของการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
(Strategic innovation management)
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ ที่พัฒนา
ขึ้ นจากความรู้ ความสามารถทั กษะประสบการณ์ และ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นรู ป ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร
ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ [7]
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)
เป็นกระบวนการจัดการขององค์การในการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับลูกค้าที่เหนือกว่าในคู่แข่งขัน ตลอดจนพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแสดงถึงความมีศักยภาพ
ขององค์การในการที่ประสบความสําเร็จในระยะยาว [8]
การจัดการนวัตกรรมมีความสําคัญต่อองค์การเพราะ
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์การให้สามารถนําความรู้
ทักษะ และความสามารถด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์
มาสร้ างสรรค์ความแปลกใหม่ ให้ กั บสิ นค้ าและบริการ
รวมทั้งวิธีการและกระบวนการในการสร้างผลิตและส่ง
มอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Lee
Yuan-Duen and Huan Ming Chang [9] ที่ว่าแนวคิด
การจัดการนวัตกรรมไม่ได้จํากัดอยู่ที่การคิดค้นสิ่งใหม่
เฉพาะนวั ต กรรมที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ห รื อ บริ ก ารที่
แตกต่างจากเดิมเท่านั้น แต่การจัดการนวัตกรรมรูปแบบ
ใหม่จะนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ทําให้มีผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิตของคนและระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง
และมี ความสํ าคั ญต่ อการอยู่ รอดหรื อการสร้ างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การทั้งภาครัฐและภาค
ธุรกิ จ ซึ่งการจัดการนวัตกรรมขององค์ การจะมีความ
แตกต่ า งกั น ตามเป้ า หมายขององค์ ก าร การจั ด การ
นวัตกรรมในยุคปัจจุบันจะต้องคํานึงถึงกระบวนการใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ทรัพยากรทางนวัตกรรม และ
ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมของผู้บริหารระดับ
สูงขององค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ พบว่า ปัจจุบันแนวโน้ม
ในการศึกษาปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ มีหลากหลายประเด็นแต่ที่สําคัญและน่าสนใจ
คือการบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และมีผลการดําเนินงาน
องค์ การอยู่ รอดและแข่ ง ขั นได้ ซึ่ งจากการศึ กษาของ
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Cholpassorn [10] พบว่า ภายใต้ทฤษฎีมุมมองบนพื้นฐาน
ทรัพยากร (Resource Based View (RBV)) และทฤษฎี
การบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency theory)
รวมถึ ง แนวคิ ด ความสามารถเชิ ง พลวั ต (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 การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
กับคู่ค้า ผู้สนับสนุน พันธมิตร ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ และ
ลูกค้า โดยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือเชื่อมโยงข้อมูล
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดการ การ
ควบคุมมาตรฐานที่ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ขององค์การ [11] แนวคิดด้านการจัดการนวัตกรรม
เชื่ อมโยงไปสู่ การวางแนวทางเพื่ อการตอบสนองจาก
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
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางธุ ร กิ จ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า
Proposition 1c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อองค์การ
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ที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน
3.1.2 การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
(Rapid response technology) หมายถึง การที่องค์การ
ธุรกิจมีการรับรู้ ให้ความสําคัญ และปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและความ
คล่องตัวให้แก่องค์การ และเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน Tony Proctor [13]
กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและองค์การ ในการที่จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อ
ช่ ว ยผลั ก ดั น นวั ต กรรม จากอิ ท ธิ พ ลของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้า
และการบริการ ความสามารถในการผลิต การปรับตัว
เพื่อให้องค์การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัวขึ้น ดังนั้น
การสร้างและการให้ความสําคัญกับนวัตกรรมจะทําให้
องค์ การเกิ ดความได้ เปรี ยบทางการแข่ งขั น และเป็ น
ความได้เปรียบที่คงอยู่ต่อไปได้ในระยะยาว [15] และ
[16] ดังนั้น การที่องค์การจะพัฒนาไปสู่การดําเนินงานที่
มีศักยภาพที่สูงขึ้นควรนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินธุรกิจ ซึ่งกําหนดเป็นสมมติฐานข้อเสนอ
(Propostition) ได้ดังนี้
Proposition 2a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความได้เปรียบทางการตลาด
Proposition 2b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า
Proposition 2c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อองค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน
3.1.3 การบูรณาการกระบวนการจัดการ
(Integrated strategic management) หมายถึง การ
ประสมประสานวิธี การ รู ปแบบ และเครื่ องมื อในการ
จัดการที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสามารถในกระบวนการ
ทํางานขององค์การในการที่จะนําพาองค์การไปสู่เป้าหมาย
ที่ต้องการโดยใช้บุคลากรและทรัพยากรเพื่อให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ [17] โดยมีทักษะของผู้บริหารเป็นตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการสร้างความได้เปรียบทาง การแข่งขันนั้น
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องค์การต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการการ
ทํางาน [18] โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน
การปรั บ โครงสร้ า ง การปฏิ บั ติ ก าร ที่ มุ่ ง การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการจั ดการและการบริ หารองค์ ก าร
รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอย่ างต่ อเนื่ อง รวมไปถึ งการดํ าเนิ นการอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การ [19] โดยอาศัยการบูร
ณาการแนวคิดที่หลากหลายนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม
จากการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการที่องค์การ
เปลี่ยนจากสถานะการทํางานรูปแบบเดิม 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
ในการปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์การได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ
จากการศึกษาของ Yang and Konrad [21] พบว่า
ทรัพยากรมีส่วนสําคัญต่อความสามารถในการปรับตัว
ขององค์การ หากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงกล
ยุทธ์ทางการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน ถ้า
องค์การมีทรัพยากรที่สามารถทําให้เข้าถึงโอกาสใหม่ใน
เชิงธุรกิจและลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน ซึ่งความ
สามารถขององค์ ก ารในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร เช่ น
งบประมาณเทคโนโลยีคนความรู้ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ
จะช่ วยส่ งเสริ มให้องค์ การจั ดการนวั ตกรรมได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ บริ หารจะใช้ความสามารถในการ
วิเคราะห์โอกาสและภัยคุ กคามที่เกิดขึ้ นพร้อมกับการ
พิจารณาคุณค่าและจุดเด่นในทรัพยากรทุกอย่างที่มอี ยูใ่ น
องค์การเพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่เหมาะสม
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กับสถานการณ์ทั้งนี้หากสภาพแวดล้อม ซึ่งกําหนดเป็น
สมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้
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
ผลต่ อ ความอยู่ ร อดและการเติ บ โตขององค์ ก าร การ
สร้างสรรค์ต้องใช้ยุทธวิธีที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ชักชวนให้คนในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยคนที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย [22] เพื่อให้องค์การประสบความสําเร็จ
เพราะแต่ละคนจะมีทักษะ ประสบการณ์ชีวิต มุมมอง
และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ซึ่งการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่มีส่วนช่วยให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ซึ่งมีผลต่อการ
ดําเนินงานขององค์การ อย่างไรก็ตาม การที่จะทําให้เกิด
ความคิดสร้างสร้างสรรค์ได้นั้นต้องได้รับ การสนับสนุน
และกระตุ้นจากองค์การเพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งจะไปสู่การก่อให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งกําหนด
เป็นสมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้
Proposition 5a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ได้เปรียบทางการตลาด
Proposition 5b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า
Proposition 5c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ
องค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน
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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
กระบวนการขององค์ การซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บกลยุ ทธ์ ทาง
การตลาดมาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดสรร
ทรัพยากรการบริหารจัดการทางการตลาดแบบบูรณาการ
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ทําให้
องค์การประสบความสําเร็จในการบริการลูกค้า และมี
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งรวมเป็น
ความมีศักยภาพในองค์ธุรกิจนั่นเอง [8], [24]
4.2 ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า (Effective
customer response) องค์การต้องมุ่งให้ความสําคัญกับ
สร้ างความพึ งพอใจให้ กั บลู กค้ าเนื่ องจากจะช่ วยเพิ่ ม
ผลประโยชน์ให้กับองค์การ ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการ
กับลูกค้า ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจของลูกค้า ความ
ตั้งใจในการซื้อซ้ํา ธุรกิจต้องมีความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ผลิตสินค้าที่มีคุณค่าต่อลูกค้าอย่าง
แท้ จริ ง พั ฒนารู ปแบบในการสื่ อสารทางการตลาดที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดั บสู ง มี ช่ องทางในการการสื่ อสารทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์การที่ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบูรณาการเทคโนโลยีและการตลาดร่วมกัน เพื่อการ
สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์การในระยะยาวนั้น ไม่เพียงแต่
ดึงดูดลูกค้ารายใหม่เท่านั้น สิ่งสําคัญคือควรรักษาฐาน
ลูกค้าเก่าซึ่งมีความจงรักภักดี [25]
4.3 องค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน(Organizational
excellence competition) องค์การที่เป็นเลิศจะให้
ความสํ า คั ญ กั บ การปรั บ ตั ว ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่
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เปลี่ยนแปลง มีผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีผู้นําที่เข้มแข็งมอง
การณ์ไกล รวมถึงสามารถสร้างกําไรจากการนํากลยุทธ์
ด้านความคิดใหม่ๆ ไปสู่การปฏิบัติจริง สามารถทําให้
องค์การเกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการ
วางแผน ออกแบบ และถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดแข็งที่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว รวมทั้งการสร้าง
และการรักษาลูกค้า โดยการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ในเวลาที่ต้องการ และราคาที่ลูกค้าพอใจ [26]
ซึ่ง Lee Yuan-Duen and Huan Ming Chang [9]
มีมุมมองว่า นวัตกรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์การใน
ด้านต่างๆไม่เพียงเฉพาะด้านสินค้าและบริการเท่านั้นแต่
สามารถพั ฒ นาควบคู่ ไ ปกั บส่ ว นอื่ นๆ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์ การสามารถที่ จะเชื่ อมโยงความสั มพั นธ์
ซึ่ ง กั นและกั นซึ่ งจะนํ าไปสู่ ความสํ าเร็ จในการจั ดการ
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
น่าเชื่อถือของกิจการ [27] เช่นเดียวกับ De Clercq, et
al. [28] กล่าวว่า การวัดผลการดําเนินงานสามารถวัดได้
ดังนี้ (1) การวัดโดยใช้ ผลการดําเนิ นงานที่ เป็นตัวเงิ น
ประกอบไปด้ ว ย กํ า ไรสุ ท ธิ ยอดขาย ส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ส่วน (2) ผล
การดําเนินการที่ไม่เป็นตัวเงิน ประกอบไปด้วย ความ
สัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน การคงอยู่ของธุรกิจในระยะยาว ความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ซึ่ง
กําหนดเป็นสมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้
Proposition 6 : ความได้เปรียบทางการตลาดมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
Proposition 7 : ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
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Proposition 8 : องค์ การที่ เป็ นเลิ ศทางการแข่ งขั นมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
5. ปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
5.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational
Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้นําและผู้ตามต่าง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกระดับแรงจูงใจและการ
สร้างขวัญกําลังใจให้สูงขึ้น การเข้าใจถึงความสําคัญของ
การเปลี่ ยนแปลงผู้ นํ า มี ความสํ าคั ญต่ อการจะพั ฒนา
องค์การ ซึ่งองค์การสามารถปรับปรุงศักยภาพให้สําเร็จได้
จากการศึกษาความสําคัญของการเป็นผู้นําร่วมกับกลยุทธ์
ทางการตลาด และเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่ างตั วแปรนวั ตกรรมกั บภาวะผู้ นํ า ซึ่ งได้ รั บการ
ทดสอบและอภิปรายในการศึกษาเชิงประจักษ์หลายครั้ง
[16], [29] แสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้นําที่มีประสิทธิผล
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของนวั ต กรรมการ
สนับสนุนและการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์การ
พัฒนาไปสู่การมีศักยภาพที่ดีขึ้นจากการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ทุกคน
ในองค์การต้องรับรู้ว่าองค์การจะต้องเปลี่ยนไปสู่การมี
ศั ก ยภาพทางการแข่ ง ขั น ซึ่ ง กํ า หนดเป็ น สมมติ ฐ าน
ข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้
Proposition 9a : ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
Proposition 9b : ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
เชิ งบวกต่ อการจั ดการนวั ตกรรมเชิ งกลยุ ทธ์ ด้ านการ
ตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
Proposition 9c : ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการบูรณาการกระบวนการจัดการ
Proposition 9d : ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากร
Proposition 9e : ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
5.2 การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการ
แข่งขัน (Changing competitive awareness) การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในโลก
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ของธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อองค์
การธุรกิจตลอดเวลา [30] รูปแบบของการปรับตัวของ
องค์การต่อการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขัน คือ การที่
ผู้บริหารวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์การ
ธุรกิจสามารถอยู่รอดหรือประสบความสําเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน [31] การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการ
แข่งขัน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ต้องพิจารณาร่วมกันได้แก่
ความซับซ้อนของการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นความไม่แน่นอน
และการคุกคามทางการแข่งขันวงจรชีวิตของธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สั้นลงและผลของดําเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย การจัดการนวัตกรรมถือเป็นกิจกรรม
ที่มีความเสี่ยงสูงที่ยากต่อการหลี กเลี่ ยง หากองค์ การ
ต้ อ งการประสบความสํ า เร็ จในการแข่ ง ขั นระยะยาว
ความสํ า คั ญ ของนวั ต กรรมที่ มี ต่ อ องค์ ก าร คื อ การที่
องค์ ก ารสามารถสร้ า ง ปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลง
ศักยภาพที่มีอยู่ให้ตอบสนองต่อภาวะเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม หรือที่เรียกว่า ความสามารถเชิงพลวัต
(Dynamic capability) [32], [33] ซึ่งกําหนดเป็น
สมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้
Proposition 10a : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
Proposition 10b : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ ด้านการตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
Proposition 10c : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่ ง ขั น มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ การบู ร ณาการ
กระบวนการจัดการ
Proposition 10d : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความยืดหยุ่นในการ
จัดสรรทรัพยากร
Proposition 10e : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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5.3 การมุ่งที่การบริการ (Service orientation)
แนวคิดการมุ่งที่การบริการ พิจารณาได้ 2 ระดับ คือ (1)
ระดับบุคคล และ (2) ระดับองค์การ ซึ่งแสดงว่า ทัศนคติ
และพฤติ กรรมของพนักงานในการให้ บริการส่งผลต่ อ
มาตรฐานการบริการในระดับองค์การ เพราะพนักงาน
เป็ นองค์ ประกอบและทรั พยากรที่ สํ าคั ญที่ สุ ดของทุ ก
องค์ การ และเป็ นปั จจั ยที่ จะทํ าให้ การให้ บริ การของ
องค์การประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว [34] ดังนั้น การ
มุ่งที่การบริการจึงต้องเริ่มต้นที่พนักงานในองค์การ โดย
อาศัยการผลักดันจากผู้บริการในการกําหนดเป็นนโยบาย
และตัวชี้วัดระดับบุคคลก่อนจึงจะก่อให้เกิดคุณภาพการ
บริการ อันจะนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งผลต่อ
ผลประกอบการของบริ ษั ท จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่
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 : การมุง่ ทีก่ ารบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความยืดหยุน่ ในการจัดสรรทรัพยากร
Proposition 11e : การมุ่งที่การบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่ อการจั ดการนวั ต กรรมเชิ งกลยุ ท ธ์ ด้ านการพั ฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
6. บทสรุป
จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้นํามาพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการ
จัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เป็นแผนภาพ (ดังรูปที่ 1)
เพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิด
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รูปที
ป ่ 1 กรอบแนนวคิดปัจจัยเชิงงสาเหตุและผลลลัพธ์ของการจัจัดการเชิงกลุยยทธ์
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจจัดการนวัตกรรรมเชิงกลยุทธ์ นั้น
ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยหรืรือองค์ประกอบบอย่างใดอย่างหหนึ่ง
หากแต่เกิ ดขึ้นจากหลาากหลายองค์ประกอบเพื่อทําาให้
องค์ การมีมี การจั ดการนนวั ตกรรมเชิ งกลยุ
ก ทธ์ กล่ าววคื อ
องค์การจําาเป็นต้องมีควาามสามารถในการปรับเปลี่ยนการ
ใช้ ท รั พ ย ากรที่ มี อ ยู่ ข ององค์
อ
ก ารได้ด้ อ ย่ า งเหมาะะสม
สอดคล้ อ งกั บสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกกที่ มี
ผลกระทบบต่อการดําเนินงานขององค์
น
การมีการรับรู้ ให้
ความสําคัญ และปรับตััวให้ทันต่อการรเปลี่ยนแปลงขของ
เทคโนโลยียีเพื่อทําให้องคค์การมีประสิทธิภาพและมีคววาม
คล่องตัวใในการดําเนินงาน
ง รวมถึงกาารพัฒนาด้านกการ
ติ ด ต่ อ สื่ ออสาร การประะสานงานกั บคู่ ค้ า ผู้ ส นั บ สสนุ น
พั นธมิ ต ร ผู้ มี ส่ วนร่ ว มทางธุ รกิ จ แลละลู กค้ า โดยกการ
แลกเปลี่ ยยนแบ่ ง ปั น หรืรื อ เชื่ อ มโยงข้้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ ที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่ อกระตุ้ นให้
ใ เกิ ดการจั ดการ การควบบคุ ม
มาตรฐานนที่ดีขึ้น โดยกาารประสานวิธีการ
ก รูปแบบ แและ
เครื่ อ งมื ออในการจั ดกา รที่ หลากหลาาย เพื่ อเพิ่ มคววาม
สามารถในนกระบวนการททํางานขององคค์การตลอดจนกการ
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เสนนอแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในกการที่จะนําพาองค์การไปสู่เป้ าหมายที่ต้องการโดยใช้
ง
บุคลากรและทรั
ค
พยากรเพื
พ
่อให้องงค์การบรรลุวตถุ
ัต ประสงค์
อย่างไรก็ตามการที่จะก่อให้ ้เกิดการจัดการรนวัตกรรม
เชิงกลยุ
ง ทธ์ได้นั้น จะเกิ
จ ดจากการทที่องค์การมีผู้นาที
ํ ่สามารถ
แสสดงถึงการที่ มวิีวิสัยทัศน์ในเปปลี่ยนแปลงองงค์ การเพื่ อ
นําพาองค์การสู่ไปความสํ
ป
าเร็จท่ ามกลางการเปปลี่ยนแปลง
น รกิจ โดย
ของสภาพแวดล้อมทีม่ ีผลกระทบบต่อการดําเนินธุ
ค
อรือร้
อ นพร้อมรับมื อกับสภาพกการแข่งขัน
มีความกระตื
และพยายามค้นหากลยุ
ห ทธ์ที่สาามารถตอบสนนองต่อการ
เปลลี่ ยนแปลงทางงการแข่ งขั น การสร้ างความแตกต่ าง
และปรับตัวให้ทนต่
ัน อการเปลี่ยนนแปลงเพื่อคววามอยู่รอด
ขอององค์การรวมถึงการให้ความมสําคัญกับการรให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างมีคุคณ
ุ ภาพเป็นที่ยยอมรับของลูกค้า โดยการ
เข้าใจถึ
า งสิ่ งที่ ลู กค้ าคาดหวั งแลละตอบสนองลู กค้ าด้ วย
บริรการที่เป็นเลิศ โดยเสนอสิ่งที ่เหนือกว่าควาามคาดหวัง
ของลูกค้า ตลอดจนสามารถในกการแก้ปัญหาใให้ลูกค้าได้
ภายในเวลาที่เหมาะสมและรวดเเร็วซึ่งจะส่งผลใให้องค์การ
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มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงาน
กิจกรรมทางการตลาดในลักษณะบูรณาการ เพื่อนําเสนอ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ การให้บริการ โดยใช้เครื่องมือ
การตลาดให้มีความแตกต่าง โดดเด่น และเหนือกว่าจาก
คู่ แ ข่ ง ขั น ได้ รั บ การตอบสนองจากลู ก ค้ า ในเชิ ง บวก
ตลอดจนส่งผลให้องค์การประสบความสําเร็จในระยะยาว
โดยวัดจากผลการดําเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน
7. ประโยชน์และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรม ทําให้เกิดการบูรณาการทาง
แนวคิดและทฤษฎี นําไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดที่แสดง
ถึงปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ ของการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์สําหรับการวิจัยในอนาคต แนวทางการวิจัยใน
อนาคตสามารถนํากรอบแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการสร้าง
กระบวนทัศน์ในการศึกษาทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลลั พธ์ ของการจั ดการนวั ตกรรมเชิ งกลยุ ทธ์ ของ
องค์กร โดยวิธีวิทยาแบบผสมผสาน (Multiple method)
ด้ วยการใช้ วิ ธี วิ จั ยเชิ งปริ มาณแบบหาสาเหตุ (Causal
research) เพื่อพิสูจน์สมมติฐานและยืนยันทฤษฎีที่
สอดคล้องกับองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัย
เชิงประจั กษ์ รวมถึ งวิ ธีวิ จัยเชิงคุณภาพเพื่ อขยายความ
ตรวจสอบ และยืนยันในการเพิ่มความลึกของข้อมูลด้วย
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้การ
จั ดการนวั ตกรรมเชิ งกลยุ ทธ์ ระดั บองค์ การเป็ นหน่ วย
วิเคราะห์ (Unit of analysis) ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางในการวิ จั ยในองค์ กรต่ าง ๆ เช่ น โรงพยาบาล
เอกชน โรงพยาบาลของรั ฐขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาล
เฉพาะทางที่มีบริบทต่างกัน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะและ
รูปแบบของการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่าง
กั นไปหรื อองค์ ธุ รกิ จอื่ น ๆ อาทิ โรงแรม มหาวิ ทยาลั ย
เป็นต้น ทั้งนี้ ผลของการวิจัยในอนาคตจะสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพั ฒ นาองค์ ก ารให้ เ ป็ น องค์ ก ารที่ มี
ความสามารถด้านการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ภายใต้
การนํ าของผู้นํ าหรือผู้บริหารขององค์ การ ที่มี การสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการ
ทํางาน อันจะนํา ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

_20-0823(001-240).indd 237

ขององค์การ ได้รับการตอบสนองที่ดีจากลูกค้าปัจจุบันและ
ลูกค้าในอนาคต
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