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บทคัดย่อ

	 การด�าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่จัดว่ามีความรุนแรงทางการแข่งขัน	อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางระบบการค้าเข้าสู่ความ
เป็นเสรแีละตลาดทัว่โลกเปิดกว้างถงึกนัแบบไร้พรมแดนและสงัคมมลีกัษณะไร้ขอบเขต	(Borderless)	จากสาเหตขุองการเข้าสูย่คุแห่งโลกา
ภิวัตน์	(Globalization)	 มากยิ่งขึ้นนั้น	 “นวัตกรรม”	 และการเป็น	 “องค์กรแห่งนวัตกรรม”	 ด้วยการน�าทักษะ	 ความรู้	 และความคิด
สร้างสรรค์มาประยกุต์ใช้	ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัของการบรหิารจดัการกบัการเปลีย่นแปลงทางระบบเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อมทาง
ธรุกจิดงักล่าว	โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้เกดิการสร้างมลูค่าเพิม่	(Value	Added)	ให้กบัองค์กรผลติภณัฑ์	รวมถงึทางด้านการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด�าเนินงานและการผลิต	 และยังช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทั้งในตลาดระดับประเทศและระดับโลกต่อไป	

Abstract

	 Innovation,	as	an	idea,	practice,	product,	process,	service	or	business	type	that	is	perceived	as	new,	has	been	
recognized	as	a	critical	factor	to	a	firm’s	competitive	advantage.	It	can	enhance	organizational	performance	over	the	
competitors	within	 the	 free	trade	agreement	and	globalization	environment,	 i.e.,	emerging	social	and	cultural	
interconnectedness,	financial	and	market	integrations,	increased	competition	in	the	marketplace,	political	and	economic	
interdependence,	and	technological	transformations	among	countries.	Innovativeness	of	firms	allows	a	company	to	better	
meet	consumers’	needs	on	a	sustainable	basis,	staying	ahead	of	the	competition	across	products,	services,	marketing	
activities,	production	processes,	technology	used	in	administration,	and	aligning	organizational	strengths	with	global	market	
opportunities.	To	become	an	innovative	organization,	entrepreneur	should	adopt	new	idea	or	behavior	by	generating,	
developing,	and	implementing	new	concepts	through	all	functions	of	the	firms.	

1. ค�ำจ�ำกัดควำมของนวัตกรรมองค์กร

	 “นวัตกรรมองค์กร”	 หมายถึง	 องค์กรที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่
แตกต่างและเป็นประโยชน์ขึ้นมา	(McKeown,	2008)
	 “นวัตกรรมองค์กร”	หมายถึง	องค์กรที่มีการท�าในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งเดิมที่มีอยู่หรือเคยประพฤติปฏิบัติอยู่	(Laundy,	2006)
	 “กระบวนการนวัตกรรมองค์กร”	 หมายถึง	 การประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด�าเนินงาน	
รวมไปถึงวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภคอีกด้วย	(OECD,	2005)
	 Gibbons	(1997)	ได้กล่าวไว้ว่า	“นวัตกรรม”	ในระดับขององค์กรหรือบริษัทนั้น	หมายถึง	การน�าแนวคิดใหม่เข้ามาสู่บริษัท	ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านตัวผลิตภัณฑ์	กระบวนการผลิต	รูปแบบบริการ	รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการ	การด�าเนินงาน	ระบบและกิจกรรม
ทางการตลาดของบริษัท
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	 นวตักรรมองค์กร	หมายถงึ	องค์กรทีม่กีารน�าความเปลีย่น
แปลงใหม่ๆ	มาประยกุต์ใช้จนเป็นผลส�าเรจ็และแผ่กว้างออกไปจน
กลายเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติแก่บุคคลทั่วไป	(บุญเกื้อ	 ควรหาเวช,	
2543)
	 โดยสรุป	 นวัตกรรมองค์กรจึงเป็นกระบวนการที่เกิดจาก
การน�าความรู้	 ทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาผสมผสาน
กับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ	
เพือ่สร้างให้เกดิความได้เปรยีบในการแข่งขนัทางด้านการเป็นธรุกจิ
แห่งนวตักรรมหรอืการน�าเสนอรปูแบบธรุกจิใหม่ๆ	ซึง่ในทีน่ีจ้ะมุง่
เน้นที่การสร้างประโยชน์และตอบสนองต่อความพึงพอใจให้กับผู้
บริโภคเป็นหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นการมอบประโยชน์ทางด้านการ
ประหยัดเวลา	 การเพิ่มความสะดวกสบาย	 รวมถึงการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น	

2. กำรสร้ำงองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative 

Organization)

	 การทีผู่ป้ระกอบการจะสามารถพฒันาองค์กรให้มลีกัษณะ
เป็น	Innovative	Organization	หรือองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง
แท้จรงินัน้	ผูป้ระกอบการต้องมคีวามรูแ้ละความเข้าใจคณุลกัษณะ
ขององค์กรแห่งนวัตกรรม	(Innovative	Organization)	อีกทั้งต้อง
ท�าความเข้าใจว่า	ค�าว่า	“องค์กรแห่งนวตักรรม”	ในทีน่ีไ้ม่ได้หมาย
ถึงการมีหน่วยงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	
Development)	 แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ต้องเกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดับองค์กร	ดังนั้น	องค์กรที่จัด
ว่ามีลักษณะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมควรประกอบด้วยองค์
ประกอบที่ส�าคัญดังต่อไปนี้	
	 2.1	 มีการก�าหนดทิศทาง	 วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 และ
กลยทุธ์ทีช่ดัเจนทีส่ามารถพฒันาองค์กรให้มุง่สูก่ารเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม	 รวมถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้บริหาร	 และเมื่อ
ทิศทางและความมุ่งมั่นของผู้บริหารมีความชัดเจนแล้ว	 ต้องมี
ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่สามารถกระตุ ้น	 และก่อให้เกิด
นวตักรรมภายในองค์กร	โดยเฉพาะอย่างยิง่การมโีครงสร้างองค์กร
ทีม่คีวามยดืหยุน่ในระดบัทีเ่หมาะสมทีจ่ะกระตุน้ให้เกดินวตักรรม
ภายในองค์กรได้
	 ตัวอย่างเช่น	บริษัท	3M	ประเทศไทย	จ�ากัด	มีการด�าเนิน
การบริหารตามวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารระดับสูงจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้	3M	 เป็นผู้น�าทางด้านนวัตกรรม	และ
เมือ่ใดทีล่กูค้าต้องการผลติภณัฑ์ใหม่อะไรกต็าม	จะต้องนกึถงึ	3M	
ก่อนเป็นอันดับแรก

	 2.2	 ผู ้บริหารควรมุ ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้าง
วฒันธรรมภายในองค์กรด้วยการเลง็เหน็คณุค่าของนวตักรรมเป็น
ส�าคัญ	และต้องมีบุคลากรส�าคัญที่จะท�าหน้าที่ตามบทบาทต่างๆ	
ภายใต้กระบวนการนวัตกรรม	 ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดต�าแหน่ง
ผู ้น�าในการด�าเนินโครงการนวัตกรรมและผู ้สนับสนุน	 อีกทั้ง
บุคลากรภายในองค์กรยังต้องมุ่งเน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีม
มากกว่าการมุง่เน้นส่วนบคุคล	ทัง้นีเ้นือ่งจากนวตักรรมจะมโีอกาส
เกดิขึน้ได้จากการท�างานร่วมกนัของบคุคลทีม่พีืน้ฐานทีห่ลากหลาย	
(Cross-functional)	 ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากร	เนื่องจากการที่บุคลากรจะเป็นผู้ที่สามารถคิดค้น
สิ่งใหม่ๆ	ได้บุคลากรเองจะต้องมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม	
 ตัวอย่างเช่น	บริษัท	ซัมซุง	สามารถเข้ามาสู่การเป็นหนึ่ง
ในผู้น�าตลาดของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก	และสามารถ
สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัได้อย่างทดัเทยีมกบับรษิทั	โซนี่	
ได้นั้น	เป็นเพราะสาเหตุมาจากการเป็นองค์กรที่มีความเชื่อมั่นต่อ
การสร้างนวตักรรมและให้ความส�าคญักบัการปรบัปรงุและพฒันา	
“ทรพัยากรมนษุย์”	อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่การสร้างนวตักรรมในองค์กร
ของ	“ซัมซุง”	นั้น	เริ่มต้นจากการท�าให้การสร้างนวัตกรรม	กลาย
เป็นค่านิยมของพนักงานและเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด	
นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งทีมพัฒนานวัตกรรมที่ประกอบไปด้วย
บุคลากรที่มีลักษณะและแนวความคิดที่แตกต่างกันขึ้นมา	
	 2.3	การให้ความส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมในทีท่�างานทีเ่อือ้ต่อกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์	โดยที่
การตกแต่งและการวางแผนผังส�านักงาน	(Lay	out)	แบบเห็นหน้า
เหน็ตากนัและพบปะกนั	(Interactive)	ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัอย่าง
หนึง่ทีช่่วยให้บคุลากรมกีารสือ่สาร	พดูคยุ	สร้างความไว้วางใจและ
น�าสู่การแลกเปลี่ยนเพื่อการต่อยอดแนวคิดใหม่ๆ	
 ตัวอย่างเช่น	 บริษัท	 กูเกิล	 มีการสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท�างานเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนทางแนวความ
คดิเพือ่การสร้างนวตักรรม	โดยใน	“กเูกลิเพลก็ซ์”	ซึง่เป็นส�านกังาน
ใหญ่ของกูเกิลในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้สร้างที่ท�างานของบุคลากร
แต่ละคนในลกัษณะ	“เตน็ท์”	ส่วนตวัทีม่ขีอบเขตของแต่ละคน	แต่
ใช้วสัดโุปร่งใสท�าให้บคุลากรแต่ละคนรูส้กึถงึความเป็นอสิระในการ
ท�างานและในขณะเดยีวกนักช่็วยให้มกีารพบปะพดูคยุหรอืการสบ
สายตาในลักษณะ	 “Eye	Contact”	 ที่ท�าให้บุคลากรรู้สึกเสมือน
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอยู่ตลอดเวลา	 นอกจากนั้นการ
ดไีซน์เครือ่งตกแต่งในส�านกังานให้เป็นลกัษณะสตดูโิอทีม่ผีนงัและ
ประตูเป็นอะคริลิกโปร่งใส	ซึ่งให้ความรู้สึกทั้งเป็นส่วนตัวและเปิด
รับต่อไอเดียภายนอกพร้อมๆ	กัน	ก็ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างมากใน
ปัจจุบันนี้
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	 2.4	ผูน้�าองค์กรต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีน
รู้	(Learning	Organization)	อย่างแท้จริง	และการจะเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมได้นั้นความเชื่อมโยงกับปัจจัยภายนอกองค์กรก็จัด
ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญ	 เนื่องจากหลายครั้งที่นวัตกรรมที่
ส�าคัญภายในองค์กรไม่ได้เกิดขึ้นจากภายในแต่เป็นการเชื่อมโยง
แนวคิดต่างๆ	 จากภายนอกเข้ามาสู่องค์กร	 ไม่ว่าจะเป็นจากนัก
วชิาการ	ผูเ้ชีย่วชาญ	คูค้่าและพนัธมติรทางธรุกจิ	รวมถงึจากความ
ต้องการของผู้บริโภค	
 ตัวอย่างเช่น	บริษัท	พร็อกเตอร์แอนด์แกมเบิล	(P&G)	ที่
พัฒนากลไกในการสร้างเครือข่ายทางสังคม	(Social	Network	
Mapping)	ด้วยการสร้างเครอืข่ายเสมอืนจรงิผ่านทางอนิเทอร์เนต็
และการสื่อสารแบบไร้สาย	 ซึ่งมักจะใช้เว็บไซต์ของกิจการในการ
เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน	 โดยการเชื่อมโยงกลุ่ม
บคุลากรคณุภาพของตน	เพือ่ท�าการวจิยัและพฒันาในหวัข้อต่างๆ
ตามความต้องการของกิจการ	 ซึ่งเครือข่ายของพีแอนด์จีนี้	 ไม่ได้
เพยีงแต่เชือ่มโยงระหว่างบคุลากรภายในองค์กรเท่านัน้	แต่ยงัรวม
ไปถึงนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกอีกด้วย	 เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู ้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น	
นอกจากนั้นจะเห็นได้จากกิจการโรงแรมสตาร์วูดในสหรัฐอเมริกา	
ได้ออกแบบโรงแรมในรูปแบบใหม่	 ที่มีลักษณะแตกต่างจากเดิม	
ซึ่งได้มีการน�าเทคนิคการจ�าลองสถานการณ์มาใช้	 โดยลอง
ออกแบบโรงแรมรูปแบบใหม่นี้ในโลกจ�าลองบนระบบอินเทอร์เน็ต
และให้ทั้งบุคลากรของตน	 รวมถึงผู้เข้าเยี่ยมชมทั่วไป	 เข้ามาให้
ความเห็นและปรับเปลี่ยนไปตามข้อแนะน�าต่างๆ	 ได้	 จนกระทั่ง
ได้รปูแบบใหม่ทีเ่ป็นทีพ่งึพอใจแก่ทัง้บคุลากร	ลกูค้าและผูเ้ข้าเยีย่ม
ชมแล้วจึงค่อยพัฒนาออกมาเป็นสินค้าต้นแบบ	(Prototype)	 ซึ่ง
เทคนคิดงักล่าวเหล่านีจ้ะช่วยให้เกดิการพฒันานวตักรรมทัง้ในรปู
แบบของผลิตภัณฑ์และการด�าเนินงาน	 มีความเสี่ยงทางด้านการ
ยอมรับของตลาดน้อยลง	 รวมถึงยังลดต้นทุนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวคิดใหม่ๆ	ให้กับทางบริษัทอีกด้วย

3. ควำมส�ำคัญขององค์กรแห่งนวัตกรรมในกำรแข่งขันยุคใหม่

	 การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมนับว่ามีความส�าคัญอย่าง
มากต่อการด�าเนนิธรุกจิและการสร้างให้องค์กรเกดิความได้เปรยีบ
ทางการแข่งขนัในยคุปัจจบุนั	เนือ่งจากถ้าองค์กรไม่สามารถพฒันา
และเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยสิ่งใหม่ๆ	 แล้วย่อมเป็นการยากที่จะ
ท�าให้องค์กรนัน้ประสบความส�าเรจ็ได้ในระยะยาว	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากความส�าเร็จขององค์กรที่เป็นผู้น�าตลาดนั้นมักเกิดขึ้นจาก
การน�าเสนอรูปแบบนวัตกรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
นวัตกรรมทางด้านสินค้า	 ด้านกระบวนการท�างาน	 ด้านการให้

บริการ	ด้านการจัดการ	หรือด้านการตลาด	
	 ดงันัน้	ความส�าคญัของนวตักรรมทีม่ต่ีอองค์กรธรุกจิในยคุ
ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้
	 3.1	สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั	นวตักรรมไม่เพยีง
แต่จะน�ามาซึ่งความเหนือกว่าและแตกต่างในด้านของผลิตภัณฑ์
และการบริการด้วยรูปแบบใหม่ๆ	 เท่านั้น	 แต่ยังจะเป็นการสร้าง
ต�าแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้น	 อีกทั้งยังจะเป็นการ
สร้างการด�าเนนิธรุกจิแบบใหม่ๆ	ทีเ่ตม็ไปด้วยการสร้างมลูค่าเพิม่
ให้เกิดขึ้นเพื่อทดแทนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจแบบเดิมๆ	ที่มักจะ
เน้นทางด้านการผูกขาดในด้านนโยบายราคาของผลิตภัณฑ์ที่น�า
เสนอสู่ตลาด	
 ตวัอย่างเช่น	เครอืซเิมนต์ไทย	(SCG)	องค์กรเอกชนชัน้น�า
ของประเทศไทยทีมุ่ง่เน้นในการเพิม่ศกัยภาพทางด้านการวจิยัและ
พัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	 รวมถึง
กระบวนการท�างาน	 จึงท�าให้	SCG	 สามารถสร้างนวัตกรรมได้
หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมด้วยกระบวนการน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า	(Green	Process)	
หรือนวัตกรรมกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด	(Think	for	a	
better	environment)	 ด้วยการใช้เยื่อกระดาษจากป่าปลูก	 และ	
EcoFiber	ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรและมาตรฐานการผลิต	SCG	
Paper	Green	Process	จงึช่วยลดการใช้ต้นไม้ลงและยงัได้กระดาษ
คุณภาพดีที่ขาวสะอาดอีกด้วย	 จะเห็นได้ว่านวัตกรรมเหล่านั้น
สามารถตอบสนองต่อกระแสความนยิมทางธรุกจิในยคุปัจจบุนัและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า	 อีกทั้งยังสามารถส่งผลให้
อตุสาหกรรมไทยมศีกัยภาพแข่งขนับนเวทธีรุกจิในระดบันานาชาติ
ต่อไป
	 3.2	เพิม่ประสทิธภิาพของบรษิทั	โดยการปรบัปรงุและเสนอ
ทางเลอืกเพิม่เตมิให้กบัลกูค้า	อกีทัง้ยงัเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
สร้างการรบัรูใ้ห้เกดิขึน้กบัผูบ้รโิภค	อนัเนือ่งมาจากการน�าเสนอถงึ
ความเป็นผู ้น�าหรือผู ้บุกเบิกในการน�าเสนอรูปแบบธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกนั้น	 จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงผู้
บริโภคได้สะดวก	 ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 อีกทั้งยังสามารถ
ก�าหนดราคาในระดับสูงได้อีกด้วย	
 ตวัอย่างเช่น	โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ทีม่แีนวนโยบายเพือ่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย	 พร้อมกับการน�าเสนอ
นวตักรรมเพือ่สขุภาพทีผ่สมผสานแนวคดิระหว่างโรงพยาบาลและ
โรงแรมเข้าไว้ด้วยกนั	ตลอดจนการพฒันาบรกิารอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	
การจดัเตรยีมบคุลากรเพือ่การบรกิารด้านภาษาทีเ่หมาะสมกบักลุม่
ลูกค้าที่มาจากประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกและการจัดเตรียมเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยไว้คอยบริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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	 3.3	 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยภาพรวม	
ประโยชน์ทีเ่กดิจากพฒันาให้เกดิองค์กรแห่งนวตักรรมยงัสามารถ
น�าไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน	 อัน
เนือ่งมาจากอตัราการเพิม่คณุค่าในรปูแบบธรุกจิและตวัผลติภณัฑ์
ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดของความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ระดบัองค์กรและระดบัประเทศในเวทกีารค้าโลก	ดงัจะเหน็ได้จาก
การรายงานประจ�าปีที่แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	 หรือที่เรียกว่า	The	
Global	Competitiveness	ของ	World	Economic	Forum	(WEF)	
หรือ	World	Competitiveness	 Yearbook	 (WCY)	 ของ	
International	Institute	for	Management	Development	ที่น�า
ปัจจัยทางด้าน	 “ระดับนวัตกรรม”	 มาเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจ	 รวมถึงความได้เปรียบทางการแข่งของ
ประเทศในเวทีการค้าโลก

4. บทสรุป

	 ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า	 กลไกในการสร้างองค์กรแห่ง
นวัตกรรมให้ประสบความส�าเร็จนั้น	 องค์ประกอบที่ส�าคัญคือ
องค์กรจะต้องมกีารเชือ่มโยงระหว่างทมีงานและองค์ความรูต่้างๆ	
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน	 พร้อมทั้งต้องมีการ
ก�าหนดเป้าหมาย	ทศิทาง	รปูแบบองค์กรและวธิกีารปฏบิตังิานของ
องค์กรให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	รวมถึงต้องมีการกระตุ้นและ
จูงใจบุคลากรในแต่ละส่วนงานให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะท�างานใน
ส่วนของตนให้สอดคล้องและเกิดการประสานงานกับหน่วยงา
นอื่นๆ	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
ด้านการสร้างคุณค่าแก่องค์กรร่วมกัน	 รวมถึงต้องอาศัยผู้น�าที่มี
วิสัยทัศน์ที่คอยให้การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 มีการ
วางแผนกลยทุธ์ทีส่อดคล้องกบันวตักรรมและสนบัสนนุให้บคุลากร
ของตนมีความกล้าคิด	กล้าท�า	นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานเองก็ต้อง
มกีารคดินอกกรอบทีพ่ร้อมจะเรยีนรูแ้ละมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอยู่เสมอ	รวมถึงมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า	
สูงสุด
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