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นวตักรรม (Innovation)  

มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน ค าว่า Innovare แปลว่า “ท าส่ิงใหม่
ขึน้มา”  

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ “ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม” 

สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธแ์ละคณะ(2553) “ส่ิงใหม่ท่ีเกิดขึน้จากการ
ใช้ความรู้ ทกัษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค ์ในการ
พฒันาขึน้ ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่ หรือ
กระบวนการใหม่ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม”  

 



นวตักรรม (Innovation)  

โทมสั ฮิวส ์ “เป็นการน าเอาวิธีการใหม่ มาปฏิบติัหลงัจากท่ี
ได้ผา่นการทดลองและได้รบัการพฒันามาเป็นล าดบัแล้ว 
และมีความแตกต่างจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา”    

 สรปุ นวตักรรม คือ “ส่ิงท่ีเกิดจากการใช้ความรูใ้นศาสตร์
สาขาต่างๆอย่างบรูณาการ เพ่ือประดิษฐส์รา้งสรรคส่ิ์งใหม่
ให้เกิดขึน้เพ่ือประโยชน์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ” 

 



What is innovation? 

มีความหมายมากมาย แล้วแต่จะใช้อธิบาย  

The profitable implementation of ideas 

Implementing new ideas that create value 

The intersection of invention and insight, leading to 
the creation of social and economic value 

The development of new ideas and their economic 
application as new products or processes 



An innovation can increase 

profits on  

The value side : Customers value an 

innovation enough to pay more for it 

 

The cost side : The company produces a 

product offering in a more efficient way 

 

Either way: value is created for the firm 
and the consumer 



องคป์ระกอบของนวตักรรม 

ความใหม่ (Newness) เป็นสิง่ใหมท่ีถู่กพฒันาขึน้ อาจเป็นผลติภณัฑ ์
บริการ หรือ กระบวนการ เป็นการปรบัปรงุจากของเดมิหรอื
พฒันาขึน้ใหมเ่ลยกไ็ด ้

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรอืการสรา้ง
ความส าเรจ็ในเชงิพาณิชย ์ตอ้งสามารถท าใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ขึน้ไดซ้ึง่
อาจจะวดัไดเ้ป็นตวัเงนิ หรอืไมเ่ป็นตวัเงนิโดยตรงกไ็ด ้  

การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค(์Knowledge and Creativity 
Idea) ตอ้งเกดิจากการใชค้วามรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นฐานของ
การพฒันาใหเ้กดิซ ้าใหม ่ไมใ่ชเ่กดิจากการลอกเลยีนแบบ  การท าซ ้า  

 



Why innovation important? 

Innovation reduces waste and environmental 

damage 

Innovation creates growth, increases 

productivity, and economic wealth(avoids 

stagnation) 

Innovation provides better goods and services at 

a cheaper price, higher standard of living 

More interesting work for employees 

Old strategies get replicated and consequently, 
margins get squeezed 



กรณีศึกษา why? 

กรณี 7-11 ท าอยา่งไรกบั ก าไร 1% 

รูแ้ต่ 6-7-8-9-10 ไมรู่ ้0-1-2-3-4-5 

กรณี UBER, Trip advisor, airbnb 

กรณีการศกึษาไทย 

วศิวกรรมไทย  เภสชักรรมไทย และอื่นๆของไทย 

 



กรณีศึกษา why? 

ปี 57-58 ไทยเตบิโตน้อยสดุในอาเซยีน 

คา่เฉลีย่เดก็ไทยสอบไดเ้ฉลีย่ 40% ทุกวชิาทัง้ๆทีใ่ชง้บ
การศกึษาเป็นอนัดบัตน้ๆของเอเชยี 

ประเทศทีใ่ชไ้ลน์มากเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก 

ประเทศของสงัคมนกัชอ้ปป้ิง 

พมา่จา้งเยอรมนัมาท าวจิยั เทยีบ ไทยกบัสงิคโปร์ 

 



วิธีการออกจากหลมุ 

หดัช่วยตวัเอง ท าตวัเองใหเ้ขม้แขง็ 

ผา่นการขบัเคลื่อนนวตักรรม (IDE: innovation 
Driven Enterprise) 

แลว้ innovation จะงอกเงย เซลลส์มองจะแตกตวั 

ใหใ้ชส้มอง 2 ซกีใหส้มดุล 



การใช้นวตักรรม 

ปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 

ปรบัโครงสรา้งระบบการผลติ 

สรา้งมลูคา่เพิม่ 

เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 



What are the types of 
innovation? 

Numerous but all these labels just 

describe where something new, better or 
different occurs 

Product 

Process 

Service 

Business model 

Value 

Market 

Innovation เกิดได้ทุกท่ี กบัใครกไ็ด้ ทุกท่านสามารถ!!!! 



Degrees of Innovation 

หลากหลาย 

– Incremental, continuous, evolutionary, small 

– Semi radical 

– Radical, discontinuous, revolutionary, big 

การดแูล นวตักรรมท่ีต่างระดบักนัต้องการการดแูลท่ีต่าง
รปูแบบกนั 



กระบวนการนวตักรรม 

1. การค้นหา(Searching) ส าหรบัการน าไปสูจุ่ดเริม่ตน้
การเปลีย่นแปลงในอนาคต 

2. การเลือกสรร(Selecting) ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบักล
ยทุธข์ององคก์ร 



กระบวนการนวตักรรม 
3. การน าไปปฏิบติั(Implementing) เป็นการแปลงสญัญาณทีม่ศีกัยภาพ 

ไปสูก่ารสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่มขี ัน้ตอนทีส่ าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

3.1 การรบั (Acquring)  คอื ขัน้ตอนของการน าองคค์วามรูต้่าง ๆ มา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิเป็นนวตักรรมขึน้ เชน่ การสรา้งสรรคส์ิง่ใหมจ่าก
กระบวนการทางวจิยัและพฒันา(R&D)  การท าวจิยัทางการตลาด การ
ไดร้บัองคค์วามรูจ้ากแหล่งอื่นโดยการถ่ายทอดทางเทคโนโลย ีหรอืการ
คน้ควา้รว่มกนัในเครอืพนัธมติร 

3.2 การปฏิบติั(Executing)  คอื ขัน้ตอนของการน าโครงการดงักล่าวสู่
การปฏบิตังิานภายใตส้ภาพของความไมแ่น่นอนต่าง ๆ ซึง่ตอ้งอาศยั
ทกัษะการแกป้ญัหา (Problem-Solving) ตลอดเวลา 



กระบวนการนวตักรรม 

3.3 การน าเสนอ (Launching)  คอื การน านวตักรรมทีไ่ดอ้อกสูต่ลาด 
โดยอาศยัการจดัการอยา่งเป็นระบบเพือ่ใหน้วตักรรมนัน้สามารถเป็นที่
ยอมรบัจากตลาดไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งแรกของการน าออกสู่
ตลาด 

3.4 การรกัษาสภาพ(Sustaining)   คอื การรกัษาสถานะภาพการยอมรบั
จากตลาด ใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองต่อไปและคงอยูใ่หน้านเทา่ทีจ่ะเป็นได ้
ซึง่อาจจะตอ้งน านวตักรรมนัน้ๆกลบัมาปรบัปรงุในแนวความคดิหรอืท า
การเริม่ใหมต่ัง้แต่ตน้ (Reinnovation) เพือ่ใหไ้ดน้วตักรรมทีถู่กพฒันาให้
มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากยิง่ขึน้  

 



กระบวนการนวตักรรม 

4.  การเรียนรู(้Learning) องคก์รควรเรยีนรูก้ระบวนการทาง
นวตักรรมเพือ่ใหเ้กดิเป็นองคค์วามรูพ้ืน้ฐานทีแ่ขง็แกรง่ และ
สามารถน าไปใชพ้ฒันาวธิกีารส าหรบัจดัการกบักระบวนการ
ทางนวตักรรมเหลา่นัน้ใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ยีิง่ขึน้ 

 



ประเทศฟิลิปปินส ์ร ัง้ท้ายอาเซียน เพราะก่อน
หน้าน้ีมีผูน้ าท่ีดึงประเทศลง 
 
ส าหรบัประเทศไทย ลงต า่กเ็พราะคนใน
ประเทศดึงตวัเองลง 

ถึงเวลามาช่วยกนัออกจากหลมุกนัเถอะ  
ด้วยการตัง้ธง นวตักรรมเพ่ือสร้างสขุร่วมกนั 



ฝัน  
องคก์รที่มีชีวิต (Living Org.) 

องคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning Org.) 
องคก์รที่น่าไวว้างใจ (High Reliability Org.) 

องคก์รที่ใหผ้ลงานสูง (High Performance Org.) 



Leadership Information 
Technology 

Innovation 
Knowledge 

Management 
Operation 

Excellence 

PTT  HPO Characteristics 

GG 

Business Enablement Program 

TRM SCM PCD KM MI ERP SS 

Performance 
Discipline  

Personal 
Motivators 

Knowledge 
Advantage 

Portfolio 
Advantage 

National 

 Service 

Company  Characteristics 

Competency & Career & Culture  

HR 



การจดัการความรู้ในองคก์ร  

หมายถึง    

 การรวบรวมองคค์วามรู้ทีมี่อยู่ในองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยู่
ในตวับคุคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคน
ในองคก์รสามารถเข้าถึงความรู้  และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้  
รวมทัง้ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องคก์ร
มีความสามารถในเชิงแข่งขนัสงูสดุ 





Explicit knowledge 
ความรู้ชัดแจ้ง 

Tacit knowledge 
ความรู้ฝังในตัวคน 
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การจัดท า KMS ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 

Knowledge 
Audit องค์กร 

สร้างกรอบความคดิ 
ในการบริหาร 

(เพือ่น าไปใช้งานให้เกดิผล) 

วเิคราะห์และสังเคราะห์ 
ความรู้ 

การวัดประเมินผล 

สร้างระบบสารสนเทศจัดการความรู้ 

จัดกจิกรรมในการจัดการความรู้ 
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ส่วนหัว ส่วนตา 
มองว่าก าลงัจะไปทางไหน 

ต้องตอบได้ว่า “ท า KM ไปเพือ่อะไร” 

Knowledge 

Vision (KV) 

Knowledge 

Sharing (KS) 

ส่วนกลางล าตัว ส่วนทีเ่ป็น “หัวใจ” 
ให้ความส าคญักบัการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ช่วยเหลอื เกือ้กูลซ่ึงกนัและกนั  
(Share & Learn) 

Knowledge 
Assets (KA) 

สว่นหาง สรา้งคลงัความรู ้
เชือ่มโยงเครอืขา่ย ประยกุตใ์ช ้ICT 
“สะบดัหาง” สรา้งพลงัจาก CoPs 

KM  “TUNA” Model (continued) 
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จดุเน้น (Focus) ของการจดัการความรู้ 

 การพฒันากลุ่มนักปฏิบติัหรือผูท้ างานใช้ความรู้    
(Communities of Practice/Knowledge 
Workers Development) 

 การสร้างแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ขององคก์ร (Best Practice 
Development) 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  



TQA 2 
Management                                

พอประมาณ 

มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั 

มคีวามรู ้ มคีณุธรรม 

หลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

Efficiency 
input 
input 

 

Effectiveness 
output 
output 

 

Productivity 
output 
input 

 

TQA/HA/PMQA/PCA 



พนัธกิจ/วิสยัทศัน์ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์

กระบวนงาน (Work process) 

ขอบเขต KM (KM Focus Areas) 

เป้าหมาย KM (Desired State of KM Focus Areas) 

KM Action Plans 
(6 steps model) 

ความรู้ท่ีส าคญัต่อองคก์ร 
•ความรูเ้กีย่วกบัลกูคา้ 
•ความสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่างๆ 
•ประสบการณ์ความรูท้ีอ่งคก์รสัง่สม 
•ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการ ปัญหา 

1 
2 

3 

การก าหนดขอบเขต KM 
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KM 



Clinical CQIs 
R&D 

Clinical Tracer Clinical CQIs 
R&D 

CQIs 
R&D 

Tracer CQIs 
R&D 

INNOVATION 

BEST PRACTICE 

การจดัการความรู้ 
KM 



KM, Benchmarking, Best Practices 

BP 

Benchmarking 
KM 

KPI 

Service  
Innovation  



ท าความเข้าใจกับค าว่า “Best-practices” 

Practices = Process 

 กระบวนการ มีความเช่ือมโยง และน าไปสูผ่ลลพัธ์ 

Best = ดีเย่ียม ดีเลิศ ดีที่สดุ 

 ผลลพัธ์ท่ีเหนือกวา่กระบวนการเดียวกนัของคนอ่ืน 
เหนือกวา่หนว่ยงานอ่ืน มีตวัชีว้ดัท่ีสมัพนัธ์กบั
กระบวนการ 



Best Practices  :  เป็นกระบวนการ
ส าคัญที่จะน าไปสู่การท า Benchmarking 
ดงันัน้ จงึควรท าความรู้จักและเข้าใจ
เร่ือง Benchmarking ก่อน 



Benchmarking 

เป็นกระบวนการวัดและการเปรียบเทยีบ ผลิตภัณฑ์  
บริการและวธีิปฏบิัตขิององค์กรใดๆ กับองค์กรอื่นที่
สามารถท าได้ดีกว่า  เพื่อน าผลของการเปรียบเทยีบมาใช้
ในการปรับปรุงองค์กร  

– Benchmarking ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 

 การเปรียบเทยีบวัด (Benchmark)  

 การแลกเปล่ียนเรียนรู้วธีิการปฏบิตัทิี่ด ี/ เป็นเลิศ   
(Best Practices)  



Benchmark world class 

Strategic  
repositioning 

Continuous 
improvement 

Radical change 
Competitiveness 

Do things right 

Do right things 

Capability strategy 
Developing capabilities 

Business 

Strategy 

 

Market 

Customer 

Products 

Services 

Customer needs 

 

COMPETITIVE 

ADVANTAGES 
 



ประโยชน์ของ Benchmarking 
ปรบัปรงุการวางแผนเชิงกลยทุธ ์

ช่วยการประเมินจดุแขง็ จดุอ่อน 

ช่วยให้มีวิธีการปฎิบติังานท่ีดีท่ีสดุ Best Practices 

น าไปสู่การประหยดัรายจ่ายอย่างเหน็ได้ชดั 

ช่วยปรบัปรงุความสามารถขององคก์ร คณุภาพ 

 และกระบวนการได้อย่างยัง่ยืน 

ทุกคนสามารถปรบัปรงุตวัเองได้ 

เกิดการปัน Best Practice  



3 รปูแบบของ Benchmarking  

ภายใน 

– Benchmark ภายในองคก์รกนัเอง 

ภายนอกหรอืการแข่งขนั 

– เปรียบเทียบของท่าน(องคก์รของท่าน)กบัผูอ่ื้น(องคก์รอ่ืน) 

Best Practice หรือ กระบวนการท่ีดีเลิศ 

– เปรียบเทียบกบัองคก์รท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสดุในธรุกิจ
หรอืบริการประเภทเดียวกนั 

 



Benchmark ภายในองคก์รเอง 

Product benchmarking 

Process benchmarking 

Competency benchmarking 

 

 

Benchmark ภายนอกหรือการแข่งขนั 
    Strategic benchmarking 

 

 
   Competitive Benchmark - ท ากบัคู่แข่งโดยตรง 

   Cooperative Benchmark - ท าร่วมกบัองคก์รเป้าหมาย 

   Collaborative Benchmark - การร่วมมือระหว่างกลุ่มในองคก์ร
สมาชิก 

 

 

Best Practice หรือ กระบวนการ 



ระดบัของ Benchmarking 

ระดบักลยทุธ ์

– ใช้ best practices ในการพฒันาองคก์ร บริษทั แผนงาน  

 กลยทุธต์วัสินค้า หรอื บริการ 

ระดบัปฎิบติัการ 

– ประเมินและด าเนินการปฎิบติั best practices  

 ของอตุสาหกรรมหรอืการบริการเพ่ือปรบัปรงุ
กระบวนการให้ไปสู่เป้าหมายองคก์ร 



Range of Benchmarks 

 FOCUS  Benchmark           Levels Type           Improvement Benefit 
 

 

STRATEGIC Best-in-World           7        Generic Processes       30% 

* Product / Services 

* Business Processes 

* Business Function 

  Best-in-Country        6         Functional Areas                  30%-40% 

 
 

PERFORMANCE      Industry Leader        5         Direct Competitor     15%-20% 

* Customer Satisfaction Norm                 4  

* Output :  Standard                 3  

    --Products & Services 
 

PROCESS Best-in-Company       2          Internal  15% 

* Practices & Capability 

* Inputs: 

    -- Material/Supplier   Baseline                       1 





Plan 

Do Check 

Action 

Planning 

 the study 

Conducting  

the research/ reviews 

Analyzing 

the data 

Adapting   

Improving Implementing  
the findings 

Benchmarking process เมื่อเทยีบกบั  วงจรของเดมมิ่ง 



ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการท า benchmarkingท่ีมีประสิทธิผล 

ชดุข้อมลูหลกัท่ีผา่นการวิเคราะหแ์ล้วว่าจ าเป็น 

ระบบ IT ท่ีมีประสิทธิผล 

ข้อมูลเช่ือถือได้  

การสนับสนุนการจดัเกบ็ข้อมูลท่ีดี 

ผูเ้ก่ียวข้องต้องมีส่วนรว่ม 

มีเงินมีคนมีเวลาพอ 

อย่าหวงัผลเรว็ 





หมายถึง  วิธีปฏิบติัท่ีท าให้องคก์ร
ประสบความส าเรจ็ หรือ วิธีปฏิบติั
ท่ีน าองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึง
เหมาะสมกบัองคก์รนัน้ๆ โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นส่ิงท่ีสามารถท าได้
หรือเหมาะสมกบัทุกองคก์ร  

Best Practices 



      โดยสรุป Benchmarking 
และ Best Practices มีความ
แตกต่างกัน คือ Benchmark 
คือ ค่าของตัววัด ส่วน Best 
Practice คือกระบวนการที่จะ
ท าให้องค์กรประสบความ 
ส าเร็จ  

     Benchmarking  & Best Practices  



        การส่งมอบผลิตภัณฑ์ (พสัดุจากประเทศไทยถงึ
สหรัฐอเมริกา) บริษัท FedEx และ  Thailand Post (ไปรษณีย์
ไทย) ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 
 

         -  FedEx สามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกค้าภายใน
ระยะเวลา 5 วัน ในขณะที่ Thailand Post (ไปรษณีย์ไทย) ต้อง
ใช้เวลามากถึง 15 วัน 
 

ระยะเวลาที่ต่างกัน   คือ ค่าวัด (Benchmark)   
กระบวนการ (วธีิ) ที่ท าให้การใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน คือ 
Best practices 

Example :     & 



 หากไปรษณีย์ไทยต้องการสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า  ไปรษณีย์
ไทยจะต้องศึกษาวิธีการขนส่งสินค้า
ของ FedEx  แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับ
องค์กร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน และสามารถสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าได้ในที่สุด 



Best Practice  

หมายถงึ แนวทางหรือวิธีการปฏบิัตใินเร่ืองต่างๆ ที่
น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น Best 
Practice Process  Management, Best Practice 
Human Resources Focus, Best Practice Customer 
Satisfaction and  Relationships Focus เป็นต้น  



 Best  Practice จึงเป็นบทสรุปของวธีิการ
ปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge ซึ่งเผยแพร่เป็น 
Explicit Knowledge เพื่อให้ผู้อ่ืนได้น าไป
(ทดลอง)ปฏิบัต ิ





Best Practices คืออะไร 

นวตักรรมการท างานดีๆ ขององคก์ร 
ท่ีคนในองคก์รสามารถอธิบายได้ว่า   
– ดีแค่ไหน ?   

– ดีอย่างไร ?   

– ดีเพราะอะไร ? 



คณุลกัษณะของ  Best  Practices 

มีส่วนส าคญัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานเป็นเลิศอย่าง
ต่อเน่ือง  
เป็นวิธีการใหม่ๆหรือนวตักรรมในการใช้ทรพัยากร 
เช่น บคุลากร หรือเทคโนโลยี ฯลฯ 
ได้รบัการยอมรบัจากบคุคลหรือองคก์รท่ีเช่ือถือได้ 
(ผูเ้ช่ียวชาญ, การตรวจประเมิน, รางวลั ฯลฯ) 
ได้รบัการยอมรบัจากลกูค้าหรือผูส่้งมอบเป็นจ านวน
มาก 



แนวคดิและหลกัการของ Best  Practices 

Best Practices 
(แนวปฏิบัติทีด่ทีีสุ่ด)  

หรือ  
Good Practices 
(แนวปฏิบัติทีด่)ี ? 



ท าความเข้าใจกับค าว่า “Best-practices” 

Practices = Process 

 กระบวนการ มีความเช่ือมโยง และน าไปสูผ่ลลพัธ์ 

Best = ดีเย่ียม ดีเลิศ ดีที่สดุ 

 ผลลพัธ์ท่ีเหนือกวา่กระบวนการเดียวกนัของคนอ่ืน 
เหนือกวา่หนว่ยงานอ่ืน มีตวัชีว้ดัท่ีสมัพนัธ์กบั
กระบวนการ 



บทสรุป 
1. Best-practices เป็นการศกึษาเชิงวิจัยเพื่อเข้าใจที่มาของ

กระบวนการที่เป็นเลิศของเจ้าของ 

2. เป็นกระบวนการวิจัยทางเชิงคุณภาพวิธีหน่ึง 

3. เป็นวธีิการหน่ึงของ Knowledge capturing และ
จุดเร่ิมต้นในการท า Benchmarking 

4. เป็นการเรียนรู้และเข้าใจที่มาของความส าเร็จของ
องค์กรเพื่อการน าไปใช้ให้เกิดผลต่อไป 



KM, Benchmarking, Best Practices 

BP 

Benchmarking 
KM 

KPI 

Service  
Innovation  







“ ความแตกต่างระหว่างส่ิงที่เราก าลงัท าอยู่   กบั
ส่ิงทีเ่ราสามารถท าได้น้ันย่อมช่วยแก้ปัญหาส่วน

ใหญ่ในโลกน้ีได้” 

มหาบุรษุ  มหาตมะ คานธี 


