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คำสำคัญ : การจัดการเครือข่ายธุรกจิอย่างสร้างสรรค์, ร้านยาชุมชนอบอุ่น, การพึ่งพาทรัพยากร, การจัดการเครือข่าย, การจัดการ
เครือข่ายธุรกจิร้านยา 
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การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  ที่มี  

ผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุน่ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
ที่มีผลต่อความสามารถเชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น  3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดและ
ความสามารถเชิงพลวัต ที่มีต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร  
และประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานที่มีผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์   
เพื่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น  5) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  เพื่อผลต่อ 
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น จากวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ  
อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเจ้าของธุรกิจจำนวน 411 ท่าน ด้วยสถิติ 
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis with Latent Variables) และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenological 
Approach) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของร้านยาชุมชนอบอุ่น  โดยกำหนดเกณฑ์การทำธุรกิจอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และเป็น 
ร้านยาคุณภาพ จำนวน 9 ท่าน  ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 ท่าน เภสัชกรห้องยาโรงพยาบาล 
ที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น จำนวน 1 ท่าน และแพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น จำนวน 1 ท่าน 

จากการวิจัยตามข้อสมมติฐานพบว่า การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์บรรลุตามวัตถุประสงค์บางข้อ  ดังนี้  
1) การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น  
2) การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถเชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น 3) ความสามารถ 
ด้านนวัตกรรมการตลาดไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น แต่ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 4) การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น แต่การประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 
ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 5) การจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดล
ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นับว่าผ่านเกณฑ์โดยค่า Chi-square เท่ากับ 71.97 p-value เท่ากับ 
0.07 ค่า Chi-square /df เท่ากับ 1.29 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า GFI เท่ากับ 1.00 ค่า AGFI เท่ากับ 0.95 และค่า RMSEA เท่ากับ 
0.03 ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ทำให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ  
อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยใช้ทฤษฎีพื้นฐานในการวิจัย คือ ทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ และทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร  
เพื่อบูรณาการตัวแปรหลัก คือ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยอย่างสมบูรณ์โดยสามารถ
นำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์เชิงทฤษฎีจากการบูรณาการตัวแปรหลักใหม่ๆ ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ในด้านวิชาการ สร้างประโยชน์ 
เชิงนโยบายเพื่อกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น  โดยรัฐบาลและ
ภาคเอกชน และประโยชน์เชิงการจัดการเป็นแนวทางบริหารระบบการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ขององค์กร
นำไปสู่การสร้างผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการบริการทางสาธารณสุข 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60604917 : Major MANAGEMENT 
Keyword : Creative Business Network Management, The Service of The Co-Operated Pharmacy, Resource Dependence, 
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MR. ANAN WATCHARADAMRONGKUN : CREATIVE BUSINESS NETWORK 
MANAGEMENT OF THE SERVICE OF THE CO-OPERATED PHARMACY IN THAILAND 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR VIROJ JADESADALUG, Ph.D. 

The purpose of this research was 1) study creative business network management influence to marketing 
innovation capability of The Service of The Co-Operated Pharmacy. 2) study creative business network management 
influence to dynamic capability of The Service of The Co-Operated Pharmacy. 3) study marketing innovation capability and 
dynamic capability influence to The Service of The Co-Operated Pharmacy performance. 4) study knowledge sharing 
between organizations and assess the uncertainty of the task environment influence to creative business network 
management for The Service of The Co-Operated Pharmacy performance. 5) study creative business network management 
influence to The Service of The Co-Operated Pharmacy performance. This methodology research was mixed approached to 
quantitative and qualitative research. The questionnaire which was use as the tools for data collection consists of 430 
owners. The statistics were to test by using an assumption was confirmatory factor analysis order and Path Analysis with 
Latent Variables and used phenomenological methodology for the qualitative research by in-depth interview method for 9 
owners of warm community pharmacy who were the key informants covered running business in minimum at least 5 years 
and received quality drugstores, representative of Thai Pharmaceutical Manufacturers Association 1 person, hospital 
pharmacist in The Service of the Co-Operated Pharmacy 1 person, and physician in The Service of the Co-Operated 
Pharmacy 1 person. 

The research found that Creative business network management achieves certain objectives as follows 1) 
Creative business network management had not direct significance influenced on marketing innovation capability of The 
Service of The Co-Operated Pharmacy 2) Creative business network management had positive and direct significance 
influenced on dynamic capability of The Service of The Co-Operated Pharmacy 3) Marketing innovation capability had not 
direct significance influenced on The Service of The Co-Operated Pharmacy Performance  but dynamic capability had 
positive and direct significance influenced on The Service of The Co-Operated Pharmacy Performance 4) Knowledge sharing 
between organizations had positive and direct significance influenced on Creative business network management for The 
Service of The Co-Operated Pharmacy Performance but Assess the uncertainty of the task environment had not direct 
significance influenced on Creative business network management for The Service of The Co-Operated Pharmacy 5)Creative 
business network management had not direct significance influenced on The Service of The Co-Operated Pharmacy 
Performance. The result model analysis showed that the model based on assumptions were in harmony with the empirical 
data Chi-square = 71.97, p-value = 0.07, Chi-square/df = 1.29, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.95, and RMSEA = 0.03 The 
profit of the research can explain the causal relationship and influences on Creative business network management of The 
Service of The Co-Operated Pharmacy that had the business network theory and resource dependence theory as the 
essential theory to integrate and newly completed variable as Creative business network management and created the 
research model in this research. The augmentation of the research result will be used to conduct on the instruction for 
setting the Government Policy and private sector and development guidance for Creative business network management of 
The Service of The Co-Operated Pharmacy to meet business performance and success target of public health services. 
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ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
และรองศาสตราจารย์ ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา แสนสุข  
ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ดร.ภก.ศรัณย์ กอสนาน ดร.วิไล พ่ึงผล และดร.กนิษฐา ฤทธิ์คำรพ 
เป็นอย่างสูงที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์
ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้
ความรู้คำแนะนำและประสบการณ์อันมีคุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย ตลอดจนเจ้าของหนังสือ ตำรา วารสาร 
เอกสารทางวิชาการ  และวิทยานิพนธ์ทั้ งไทยและต่างประเทศทุกเล่มในการเป็นแหล่งข้อมูล 
อันมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตที่ให้กำลังใจ ส่งเสริมและ 
ให้ความสำคัญกับการศึกษาของข้าพเจ้ามาตลอดชีวิต รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว และกัลยาณมิตร 
ทุกคนบนเส้นทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดีตลอดช่วง 
การเรียนที่ผ่านมา 

อนึ่ ง คุณค่าและประโยชน์ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณ 
บิดา มารดา ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน พร้อมคำแนะนำ และให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในภาวะแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลง ภาคธุรกิจ และภาครัฐ จะต้องมีการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมที่ต่อเนื่องเพ่ือ  
ความอยู่รอด และลดปัญหา ผู้ป่วยแออัดจากการรอการรักษานานเกินไป ที่ทำให้ผู้ป่วยไปหาซื้อยาเอง
ตามร้านขายยา แม้ว่าต้องจ่ายค่ายาแพงกว่า แต่ก็คุ้มค่ากว่าการที่ต้องหยุดงาน เดินทางแต่เช้ามืด  
จ่ายค่ารถ ค่าจิปาถะ เพ่ือไปรับยาฟรีที่โรงพยาบาลรัฐ ยิ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องเป็น
สิบ ๆ ปี ไม่อยากเสียเวลามารอรับยาที่โรงพยาบาลทุกเดือน จึงส่งผลให้ผู้ป่วยไม่กินยาเลย ทำให้
ผู้ป่วยควบคุมโรคไม่ได้ นอกจากนี้ก็มีกลุ่มผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่กินยาไม่ต่อเนื่องหรือลืมกินยา  
จนยาหมดอายุ ทำให้เกิดปัญหายาเหลือใช้ในบ้านผู้ป่วยจำนวนมาก รัฐบาลเองก็สูญเสียงบประมาณ
ส่วนนี้ไปปีละหลายพันล้านบาท ในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาความแตกต่างของ คุณภาพการบริการ
ภาครัฐในสังคมไทย เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมรวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ การกระจายการให้บริการภาครัฐ สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและ
ทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนา
ระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนโยบาย
การส่งต่อทำให้ภาครัฐมีการเริ่มลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการแข่งขันกับการลงทุน
จากต่างประเทศ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินงานโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ขย.1 เพ่ือช่วยลดแออัดในโรงพยาบาล
รัฐ หรือโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นรับยาใกล้บ้าน โดยร่วมกับ สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลที่มีร้านยาเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายหน่วยบริการร้านยาเพ่ือร่วมจ่ายยา อาศัยตามหลักแนวคิดทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจมาใช้ใน
โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นรับยาใกล้บ้านผ่านร้านยาชุมชนอบอุ่นเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งใน
แต่ละหน่วยงานทั้งโรงพยาบาล และร้านยาในการดูแลคนไข้ โดยการรวมทรัพยากรภายในสามารถ
สร้างทรัพยากรที่มีคุณค่าและไม่สามารถทดแทนได้สำหรับองค์กร ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพา
ทรัพยากร องค์กรที่มีทรัพยากรจำกัดจะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกที่มีทรัพยากร ด้วยข้อตกลง
การตลาดร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ความร่วมมือดำเนินงานของโรงพยาบาลกับ
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ร้านยาชุมชนในเครือข่าย (Tri Lestari, W. U., Nurul, I., Sari, S., & Nuraksa, M., 2017) ร่วมกัน
กับแนวคิดเครือข่ายธุรกิจ สร้างความได้เปรียบจากเครือข่ายธุรกิจและทรัพยากรในเครือข่ายหมายถึง
ข้อมูลที่มีค่าและทรัพยากรที่ได้มาจากสายสัมพันธ์จำนวนมากระหว่างโรงพยาบาลและร้านยาชุมชน
เพ่ือขยายโอกาสในการดำเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปัญหาความแออัดของการให้บริการ
ผู้ป่วยของโรงพยาบาล (Hsian-Ming, L. & Hsin-Feng, Y., 2019) 

จากที่ได้นำแนวคิดทฤษฎีมาประยุกต์เกี่ยวกับด้านการจัดการในการนำแนวคิดทฤษฎี 2 ส่วน
มาใช้ในการสนับสนุน ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ (Business Network) และแนวคิดทฤษฎี
การพ่ึงพาทรัพยากร (Resource Dependence Theory) จากทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจที่ Leonhard 
Euler ได้พัฒนาแนวทางของเครือข่ายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1736 และ Wroe Alderson  ได้เผยแพร่แนวคิด
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ด้านการตลาดโดยพัฒนาแนวคิดของความสามารถของเครือข่า ยขององค์กร  
ซึ่งรวบรวมระดับของประสิทธิภาพการทำงานของการจัดการเครือข่าย และคุณสมบัติการจัดการ
เครือข่ายที่มีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจากแนวคิดนี้ได้ขยายความคิดด้านการตลาดเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ได้รับข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อเสนอ และการทำงานร่ วมกันทาง
เทคโนโลยี ทำให้เกิดความจำเป็นขององค์กร ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการเครือข่าย 
องค์กรที่มีความสามารถด้านเครือข่ายสามารถสันนิษฐานได้ว่ามีความสามารถทางการตลาดในระดับที่
สูงขึ้นซึ่งในทางกลับกันก็ก่อให้เกิดความสำเร็จด้านนวัตกรรม (Thomas, R., & Hans, G. G., 2004) 
ในส่วนแนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรที่ Pfeffer, J., & Salancik, G.R. ได้แพร่หลายขึ้นโดยเริ่ม
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความเข้าใจว่าองค์การจะต้องพ่ึงพาทรัพยากรจากภายใน
และภายนอกองค์กรเพ่ือความสามารถในการแข่งขันขององค์ในการนำมาเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางด้านการแข่งขันขององค์กร (Pfeffer, J., & Salancik, G. R., 1978) 

ดังนั้นรูปแบบการดำเนินธุรกิจร้านยาชุมชนควรจะเป็นไปในลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่าง
โรงพยาบาลที่มีแพทย์ทำการรักษาหรือให้คำแนะนำในการดูแลป้องกันโรคกับร้านขายยาที่จะจำหน่าย
ยาตามใบสั่งของแพทย์ และการปรับตัวเพ่ือให้เกิดผลด้านการดำเนินงาน (โครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้านสุขภาพ, 2563) แต่การดำเนินงานของโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนโดยปรกติแต่
เดิมไม่มีการดำเนินงานร่วมกันในการทำงานของโรงพยาบาลและร้านยาชุมขน จึงเกิดการศึกษาปัจจัย
ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ระหว่างโรงพยาบาล และร้านยาชุมชนอบอุ่น จากที่ได้มี
การศึกษาคลินิคชุมชนอบอุ่นร่วมกับร้านยาชี้ให้เห็นความสำเร็จของการเข้าร่วมให้บริการของร้านยา 
แต่ยังต้องมีการศึกษาปัจจัยการจัดการเครือข่ายทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ในด้านทักษะความสัมพันธ์
ทางสังคมในการร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ ในด้าน
การบูรณาการระหว่างองค์กรเป็นการร่วมกันในการให้บริการเป็นการนำศักยภาพและทรัพยากร
ระหว่างองค์กรมาใช้ประโยชน์ในแง่ของเครือข่ายธุรกิจ นอกจากนี้ด้านการผสมผสานนวัตกรรมทาง
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เทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลและเพ่ือการบริหารเวชภัณฑ์ และสิ่งต้องคำนึงถึงความสามารถใน
การปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมทำให้การดำเนินงาน
ระหว่างโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่นสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการทำงานที่มี
ความซับซ้อนระหว่างองค์กรในด้านการดำเนินงาน และเกิดประสิทธิผลเพ่ือนำมาพัฒนาบริการ
ระหว่างโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่น (วิวรรธน์ อัครวิเชียร, ดวงทิพย์ หงส์สมุทร, ชาญชัย  
จารุภาชน์, และพิมลศรี แสงคาร์, 2551) 

จากจำนวนร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศมี 23,682 แห่ง ที่ เปิด
ดำเนินงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 30% และต่างจังหวัด 70%  แบ่งเป็น 1) ร้านขายยาเดี่ยว (Stand-
alone) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเป็นรายกลางและเล็ก (SME) มีสัดส่วนกว่า 80% ของจำนวนร้าน
ขายยาแผนปัจจุบันทั้งหมด และ 2) ร้านขายยาของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีสาขา (Chain store) 
โดยมีการลงทุนทั้งในรูปแบบ ของการลงทุนเอง และการขยายธุรกิจในรูป ของแฟรนไชส์ (Franchise) 
โดยมีจำนวนคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจำนวนนี้มีกลุ่มทุนจากต่างประเทศ 
47 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนร้านยาแฟรนไซส์ (ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , 
2563)  

ด้วยปัญหาด้านสาธารณสุขความแออัด ความปลอดภัย ความเหลื่อมล้ำ การรอคอย และ
ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ร่วมถึงปัญหาการระบาดของ COVID – 19 ในปัจจุบัน ทำให้เกิด
นโยบายของกระทรวงสาธรณสุข ด้านการแก้ปัญหาทางสาธารณสุข กระทรวงสาธรณสุขจึงมีนโยบาย
แก้ไขการลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยขยายบริการด้าน เภสัชกรรมมาร้านยาแผนปัจจุบัน
ประเภท 1 เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการรับยาที่ร้านยาไกล้บ้านหรือที่ทำงาน โดยผู้ป่วย
สมัครใจไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับความปลอดภัย (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าน
สุขภาพ, 2563) 

สำหรับการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกิดปัญหาการพัฒนารูปแบบการให้บริการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยบริการภาครัฐ และเอกชนเพ่ือคุณภาพการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  
การขาดทักษะและแนวทางของร้านยาชุมชนในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร การหาปัจจัยการบริหาร
จัดการเครือข่ายระหว่างหน่วยบริการ และร้านยา เพ่ือหาปัจจัยที่มีความสำคัญของการจัดการ
เครือข่าย การทำให้ประชาชนได้รับบริการ การพัฒนาบริการ เพ่ือลดแออัด ลดรอคอย การจัดระบบ
บริการรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) จำนวน 17 ,000 ร้าน (ข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข , 2563)  โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในระบบสาธรณสุข (ร้านยา)  
มาสนับสนุนการให้บริการของรัฐ การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นการ
เติมเต็มการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น แนวโน้มคนไข้บางกลุ่มที่เจ็บป่วยไม่รุนแรง 
โดยเฉพาะชนชั้นกลางมีพฤติกรรมซื้อยากินเอง เหตุค่ารักษา โรงพยาบาลเอกชนแพงขึ้น และไม่อยาก
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ต่อคิวนานใน โรงพยาบาลรัฐ ทำให้เกิดภาวะการแข่งขัน และการปรับเปลี่ยนของร้านขายยาเดี่ยว 
จากพฤติกรรมการรักษาพยาบาลของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหันไปซื้อยาทานเองมากขึ้น เป็น
การสะท้อนปัญหาความแออัดของการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ รวมถึง 
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่สูงขึ้น (เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2562) 

โดยภาครัฐได้เริ่มต้นนโยบายด้วยโครงการ "สามสิบบาทรักษาทุกโรค" "บัตรทอง" มาจนถึง 
"หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ปัจจุบันการรักษาพยาบาลที่รัฐให้บริการอยู่ภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ากำลังก้าวสู่ปีที่ 17 โดยครือข่ายภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนธุรกิจร้านยาคุณภาพเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการกับผู้ป่วยตามโครงการลดความแออัดโรงพยาบาลเพ่ือการพัฒนาระบบ
บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้กลไกร้านยาชุมชนอบอุ่น ด้วยการรับร้านยาใกล้
บ้าน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการให้ผู้ป่วยสามารถไปรับยาและรับบริการทางด้านเภสัชกรรมได้ที่ร้านขายยา
ใกล้บ้านทั้งหมดเป็นร้านยาที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy 
Practice: GPP) มีการเปิดให้บริการอย่างน้อยแปดชั่วโมงต่อวันและมีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดเวลาที่
เปิดทำการ โดยการใช้เครือข่ายของโรงพยาบาล และร้านยา ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มโครงการนี้เพ่ือลดความแออัดที่โรงพยาบาล นำ
ร่องในโรงพยาบาล 50 แห่ง และร้านยาที่มีเภสัชกรประจำ 500 ร้าน โดยเป็นโครงการที่ให้ ผู้ป่วย 
เข้าร่วมโดยสมัครใจคาดว่าผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองใน 4 กลุ่มโรคนี้  
มีจำนวนราว 30 ล้านคน ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ป่วยร่วมรับยาร้อยละ 10 หรือราว 3 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 4 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวช ที่รับยาต่อเนื่อง  และระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับร้านยา (เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2562)  

เพ่ือเน้นความสัมพันธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นใน
ประเทศไทย ร่วมกับการใช้ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดและความสามารถเชิงพลวัตเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลการดำเนินงานของร้านยา ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญตามแผนงานพัฒนาระบบบริการ
เพ่ือลดความแออัด มุ่งการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการจัดระบบบริการรับ
ยาที่ร้านยาชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับความสำเร็จระยะ
ยาวของการดำเนินงานธุรกิจร้านขายยาในปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาดของธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่น 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถ
เชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
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3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดและความสามารถเชิงพลวัต 
ที่มีต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร และประเมินสถานการณ์ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานที่มีผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

5. เพ่ือศึกษาแนวทางและการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือผลต่อการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 
คำถามการวิจัย 

1. การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด ความสามารถเชิงพลวัต และผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านยาอบอุ่นอย่างไร 

2. ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ความสามารถเชิงพลวัตส่งผลต่อผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่นอย่างไร 

3. การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร และประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของงานผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่นอย่างไร 

4. แนวทางการจัดการของอิทธิพลการจัดการเครือข่ายธุ รกิจอย่างสร้างสรรค์เพ่ือผลต่อ 
การดำเนินงานของธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่นได้แนวทางอย่างไร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยกำหนดสมมติฐานการวิจัยโดยใช้กรอบการวิจัยตามโครงสร้างกรอบการ
วิจัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 สมมติฐานที่ 1 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 สมมติฐานที่ 2 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถ
เชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

สมมติฐานที่ 3 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

สมมติฐานที่ 4 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด 
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สมมติฐานที่ 5 ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

สมมติฐานที่ 6 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น 

สมมติฐานที่ 7 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัว
แปรส่งผ่าน 

สมมติฐานที่ 8 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นโดยมีความสามารถเชิงพลวัตทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

สมมติฐานที่ 9 การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

สมมติฐานที่ 10 ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้  ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)  
ด้วยการกำหนดขอบเขตการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือร้านยาชุมชน 23 ,682 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 

2562) โดยศึกษากลุ่มร้านยาชุมชนที่ เข้าอยู่ ในโครงการรับยาใกล้บ้าน 1 ,208 แห่งที่ร่วมกับ
โรงพยาบาล (ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) วันที่ 1 เมษายน 2563) 
คุณสมบัติร้านยาที่เข้าร่วมโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นเป็นร้านยา ขย.1 ผ่านหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัช
กรรมชุมชน ร้านยาคุณภาพ  เปิดบริการไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ต่อวัน และมีเภสัชกรปฏิบัติการ
ตลอดเวลาทำหาร บริการด้านยาและเวชภัณฑ์ร่วมกับหน่วยบริการ มเภสัชกรสมัครใจและพร้อมให้
การทำงานร่วมกับหน่วยบริการ ส่งมอบยาตามมาตราฐานวิชาชีพเภสัชกรตามใบสั่งแพทย์ 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุ่มร้านยาชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการรับยา
ใกล้บ้าน 1,208 แห่ง (ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) วันที่ 1 เมษายน 
2563) โดยใช้เกณฑ์กำหนดตัวอย่าง 20 เท่าต่อตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร (Hair, Anderson, Tatham, 
William, & Black, 2010) ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรสังเกตทั้งหมด 18 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างต้องเก็บ
ตัวอย่างอย่างน้อย 360 แห่ง 
 1.3 ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  ดังนี้ 1) เจ้าของร้านยาใน
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กลุ่มร้านยาชุมชนที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาไกล้บ้านผู้ประกอบการร้านยาชุมชนที่ดำเนินกิจการ
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ร้านขายยาแผนปัจจุบันผ่านหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good 
Pharmacy Practice: GPP) และเป็นร้านยาคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม จำนวน 9 
ท่าน  2) ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 ท่าน 3) เภสัชกรห้องยา
โรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น จำนวน 1 ท่าน และ 4) แพทย์ที่อยู่ในกลุ่มร้านยาชุมชนที่เข้า
อยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้านจำนวน 1 ท่าน การดำเนินการมีการกระจายผู้ให้ ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่หลากหลายตามธุรกิจเครือข่าย โดยใช้คำถามกึ่งโครงสร้างให้ครอบคลุม และการเก็บข้อมูลที่
หลากหลายเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูล (ชาย โพธิสิตา , 2552) ซึ่งสามารถเป็นตัว
แทนที่ดีครอบคลุม ได้ข้อเท็จจริงทางด้านเครือข่ายธุรกิจ รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการที่สมบูรณ์ที่สุด และผู้วิจัยได้ดำเนินการตามหลักจริยธรรมในบุคคล 3 ประการ คือ  
1) หลักความเคารพในบุคคล 2) หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย และ 3) หลักความยุติธรรม 
(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562) 
     1. ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน  มีนาคม - 
มิถุนายน 2564 
     2. ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตเนื้อหาการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย โดยสังเคราะห์กรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(Antecedent Variable) และผลลัพธ์ (Consequence Variable) ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปร 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
     3.1 ตัวแปรแฝงภายนอกประกอบด้วย 2 ตัวแปร 
3.1.1 ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 
ตัวแปร คือ 1) รับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และ 2) การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน 
3.1.2 การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 1) การแบ่งปัน
ประสบการณ์  2) การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน  และ 3) การแบ่งปันข้อมูล 
     3.2 ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย 4 ตัวแปร 
          3.2.1 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 5 
ตัวแปร 1) ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม 2) การบูรณาการระหว่างองค์กร 3) การผสมผสาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 4) ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ 5) ความ
ไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 
          3.2.2 ความสามารถเชิงพลวัต ประกอบด้วย ตัวแปรสั งเกต 3 ตัวแปร  
1) ความสามารถในการจัดการทรัพยากร 2) ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และ  
3) ความสามารถในการแข่งขัน 
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          3.2.3 ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัว
แปร 1) ทักษะการสื่อสารการตลาด 2) การบริหารช่องทาง และ 3) ศักยภาพการขาย  
          3.2.4 ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 
ตัวแปร 1) ผลการดำเนินงานทางการเงิน และ 2) ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน (Assess the 
Uncertainty of the Task Environment: AUTE) หมายถึง การรับรู้ถึงปัจจัยที่มีส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของธุรกิจอันเกิดจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานประกอบด้วย  
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
  1.1 รับ รู้ ผลกระทบจากสิ่ งแวดล้ อม  (Perceive Environment Impact: PEI) 
หมายถึงการรับรู้ผลกระทบของสภาพแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเมื่อองค์กรได้รับ
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทำนายสภาพแวดล้อมจะเกิดขึ้นในการร่วมมือของ
องค์กรมีแนวโน้มที่จะประเมินผลกระทบภายนอกและภายในธุรกิจด้วยการพัฒนาบริการ และ
ผลิตภัณฑ์ โดยปรับเปลี่ยนบริการได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อจากการรับรู้
ผลกระทบภายนอกและภายในร่วมกับพันธมิตร  
  1.2 การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน (Design of Operational Guidelines: 
DOG) หมายถึง ผู้ประกอบการสามารถคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเลือกการตอบสนอง 
การจัดตั้งแนวทางปฏิบัติ แสดงถึงการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 
เป็นการตอบสนององค์กรด้วยการสร้างรูปแบบกับเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติ ที่สามารถขยายขอบเขต
เชิงกลยุทธ์ของกิจการในการปฏิบัติงานเครือข่ายปรากฏขึ้นจากการรับรู้ถึงความแปรปรวนของการ
ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อมของงานโดยมีการจัดทำมาตรการของการสร้าง
ประสิทธิภาพ ในการจัดตั้งแนวทางปฏิบัติของการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญในการ
พิจารณาความสำเร็จขององค์กร 
 2 .  ก า ร แ บ่ ง ปั น ค ว า ม รู้ ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก ร  (Knowledge Sharing Between 
Organizations: KSO) หมายถึง กิจกรรมที่การถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
ระหว่างองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่งด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันในเครือข่ายธุรกิจ          
  2.1 การแบ่งปันประสบการณ์ (Experience Sharing: ES) หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่
จำเป็นเพ่ือให้บรรลุระดับการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง ประสิทธิภาพที่สามารถช่วยกระตุ้นให้องค์กร
แบ่งปันความรู้กับองค์กรอ่ืน องค์กรที่มีการสะสมประสบการณ์จะมีความมั่นใจสูงในความสามารถใน
การให้ความรู้ที่มีคุณค่าและมีแนวโน้มที่จะทำงานที่ เฉพาะเจาะจงได้สำเร็จ โดยองค์กรที่มี
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ประสบการณ์เชื่อว่าองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างองค์กรโดยการแบ่งปันความรู้
จะช่วยพัฒนาด้วยความเต็มใจทั้งในการมีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้และรับความรู้ระหว่างเครือข่าย
องค์กร องค์กรสามารถจัดการทรัพยากรความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือให้ความรู้แก่เครือข่ายสร้างความคิดใหม่และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  
  2.2 การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategy Sharing: SS) หมายถึง การจัดการ
หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์มีแนวโน้มที่จะสร้างแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน เครือข่ายธุรกิจเชิงกลยุทธ์
สนับสนุนการไหลเวียนของความรู้ระหว่างคู่ค้า ด้านกลยุทธ์ และการบริหารในกระบวนการนวัตกรรม 
และระบบบริหารเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
  2.3 การแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing: IS) หมายถึง ความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นและเพ่ิมการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อระหว่างองค์กรจากการรวบรวมความรู้
ระหว่างองค์กรประกอบด้วยกระบวนการและกลไกในการรวบรวมข้อมูล และความรู้จากแหล่งภายใน
และภายนอก กระบวนการรวบรวมความรู้จากแต่ละองค์กรกลายเป็นข้อมูลระหว่างองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการแบ่งปันข้อมูลระหว่างเครือข่ายองค์กร เป็นการแบ่งปันข้อมูลตามความ
เชี่ยวชาญ การบูรณาการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างกับคู่แข่งให้กับพันธมิตรองค์กร
ในเครือข่ายธุรกิจ 
 3 . การจั ดการเค รือข่ ายธุ รกิ จอย่ างสร้ างสรรค์  (Creative Business Network 
Management: CBNM) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรและให้การแลกเปลี่ยน
ความสามารถในการพัฒนาและใช้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยง
ความสามารถของบริษัท และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับความสัมพันธ์ของพันธมิตรใน
เครือข่าย 
  3.1 ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relational Skill: SRS) หมายถึง การมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และการทำกิจกรรมร่วมมือกันเกิดการเรียนรู้ รับรู้ และส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
องค์กรบังเกิดคุณค่าบางอย่างที่สามารถยึดโยงและยอมรับร่วมกันระหว่างองค์กรจากความสัมพันธ์
ทางสังคมคือ ความเชื่อถือไว้วางใจกัน เครือข่าย และสถาบัน เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมแบ่งเป็น 2 
ประเภท ความสัมพันธ์ทางสังคมภายใน และความสัมพันธ์ทางสังคมภายนอก ความสัมพันธ์ทางสังคม
ภายใน เกี่ยวพันกับเรื่องของความรู้สึก และทัศนคติ เช่น ความเชื่อถือไว้วางใจกัน คุณค่าร่วมกัน และ
ความเกื้อกูลกัน ความสัมพันธ์ทางสังคมภายนอก เป็นการกระทำหรือความสัมพันธ์ทีองค์กรสร้างขึ้น
เป็นเครือข่ายองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ให้ผลประโยชน์ได้โดยผ่านสองช่องทางคือ 
ลดต้นทุนทางธุรกรรม และลดต้นทุนการตรวจสอบดูแล เช่น การสามารถทำการแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างองค์กรโดยมิต้องมีการทำประกันภัยหรือทำสัญญาอย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียต้นทุน
ของธุรกรรม อีกท้ังองค์กรไม่ต้องจัดหาคนกลางให้เข้ามาควบคุมดูแล 
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  3.2 การบูรณาการระหว่างองค์กร (Integration Between Organization: IBO) 
หมายถึงความสามารถการดำเนินการจัดการเครือข่ายในการใช้ความรู้หรือมีทักษะสามารถประเมินได้ 
โดยการบูรณาการระหว่างองค์กรพิจารณาจาก การวางแผนระหว่างองค์กร การจัดบุคลากรในการ
ทำงานร่วมกัน การควบคุมการทำงานระหว่างองค์กร การประสานงานของเครือข่าย การแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างองค์กร 
  3.3 การผสมผสาน น วัตกรรมทางเทค โน โลยี  (Technological Innovation 
Interweavement: TII) หมายถึง กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในบริบทที่กว้างกว่าบริษัทเดียว 
ผ่านการจัดการเครือข่ายธุรกิจด้วยการผสมผสานทางเทคโนโลยีของการทำงานร่วมกันด้วยการใช้
นวัตกรรมเน้นเทคโนโลยีที่เกิด ความได้เปรียบเชิงสัมพัทธ์ ระดับความซับซ้อนที่เข้าใจ และความเข้า
กันได้ 
  3.4 ความสามารถในการปรับ เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (Ability to Adjust 
Cultural Identity: AACI) หมายถึง มีการปรับคุณสมบัติเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขององค์กร โดย
นำความรู้หรือทักษะขององค์กรที่มีใช้ในการปรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกลักษณ์วัฒนธรรมระหว่าง
องค์กร การแลกเปลี่ยนข้อเสนอและการทำงานร่วมกันด้วยการปรับวัฒนธรรมองค์กร การเชื่อมโยง
ความสามารถระหว่างองค์กร และความสัมพันธ์ของพันธมิตรในเครือข่าย 
  3.5 ความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร (Trust and Ethics Between 
Organization: TEBO) หมายถึง มิติของความสามารถทางสังคมนี้หมายถึงความสามารถในการ
สร้างแรงบันดาลใจปฏิกิริยาที่ถูกต้องเช่นความไว้วางใจ ความมั่นใจ ความจริงใจ และความซื่อสัตย์
ระหว่างองค์กรอ่ืน ๆ เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังความรู้สึกและการรับรู้ขององค์กรอ่ืนว่าไม่มีเจตนาที่จะ
บิดเบือนต่อองค์กร ยังอ้างถึงความจริงใจชัดเจน ผู้ประกอบการและองค์กรสร้างความประทับใจที่ดี
และดูจริงใจหรือซื่อสัตย์ สิ่งนี้สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างองค์กร การดำเนินการด้านการ
ลงทุน การจัดการความประทับใจเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเมื่อผู้ประกอบการพยายามหาเงินทุนจาก
องค์กรที่มีศักยภาพนี้ก็หมายความว่าลักษณะเช่นภาพลักษณ์ต่อองค์กรอ่ืน  
 4. ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability: DC) หมายถึง การรวบรวมและ
สร้างสรรค์จากทรัพยากรภายนอกและความสามารถในการทำงานเพ่ือจัดการกับสภาพแวดล้อมที่มี
การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ความสามารถเชิงพลวัตเน้นความสามารถซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการราย
ย่อยและองค์กรตอบสนองอย่างเพียงพอ รวดเร็วและทันเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ต้องใช้
ความสามารถหลายอย่างร่วมกันบูรณาการทรัพยากรภายในที่มีอยู่และความสามารถภายนอกที่มีอยู่
ในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ 
  4.1 ความสามารถในการจัดการทรัพยากร (Ability to Manage Resources: AMR) 
หมายถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากร ด้วยการนำทรัพยากรที่มีอยู่และโดยทั่วไปแล้ว
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ผู้ประกอบการจะแปลงทรัพยากรเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบรรลุประสิทธิภาพเกิดคุณค่าใหม่ที่
ยั่งยืนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการ สะท้อนให้เห็นในการรวมกัน
ของปัจจัยการสั่งซื้อที่ลดลงที่ร่วมกันช่วยในการกำหนดค่าทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการ
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  4.2 ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (Ability to Respond Customers: ARC) 
หมายถึง ตามสภาพแวดล้อมธุรกิจประกอบด้วย การแข่งขันในการตอบสนองลูกค้า ด้วยการใช้
การตลาด และทรัพยากร แนวโน้มที่จะมีสถานการณ์การแข่งขันของแต่ละองค์กร องค์กรที่มีการ
เติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็ว และความสามารถในการตอบสนองลูกค้าท่ีเป็นช่องทางในการพัฒนาบริการ 
ผลิตภัณฑ์ และการตลาด มากกว่าองค์กรที่มีการเติบโตช้า 
  4.3 ความสามารถในการแข่งขัน (Ability to Competition: AC) หมายถึง การการ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจการกำหนดและการประสานงานกับทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แข่งขัน ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
ประสานงาน แบบพลวัตมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในการเชื่อมโยงกับการใช้ทรัพยากร  ทำให้เกิดการ
พัฒนาโอกาสทางธุรกิจพัฒนาสร้างและรักษาความได้เปรียบเหนือผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอ่ืน ๆ การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่มีการแข่งขันคือการมุ่งเน้นไปที่
ประสิทธิภาพต่อลูกค้าและการมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพขององค์กร 
 5. ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation Capability: MIC) 
หมายถึง ความสามารถของบริษัท ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือดำเนินการด้านการตลาด และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ในการสร้างความมั่งคั่ง การพัฒนาเครื่องมือ 
และวิธีการทางการตลาดใหม่มีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม การวิจัยความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาดมีผลในเชิงบวก ต่อผลการดำเนินการทางการตลาด  
  5 .1 ทั กษ ะการสื่ อส ารการตลาด  (Marketing Communication Skill: MCS) 
หมายถึง การสร้างประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด และเผชิญกับการแข่งขัน นำการสื่อสาร  
ในความสามารถด้านการตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การสื่อสารการตลาด 
ช่องทางการจัดการ ความสามารถด้านการตลาดที่โดดเด่นอ่ืน ๆ ได้แก่ การขาย การจัดการข้อมูล 
การตลาด การวางแผนการตลาดและการดำเนินการด้านการตลาด  
  5.2 การบริหารช่องทาง (Channel Management: CM) หมายถึง ด้านเทคนิคที่จะ
ประสบความสำเร็จความสามารถในการเชื่อมโยงช่องทางเป็นส่วนสำคัญขององค์กร ที่ให้ทางเลือกที่
ยั่งยืนกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเปิดเผยความจำเป็นในการสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับลูกค้า 
โรงพยาบาล ด้วยความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งด้วยการ การพึ่งพาซึ่งกันและกันด้านทรัพยากรระหว่างสอง
ฝ่ายส่งผลต่อช่องทางของนวัตกรรมการการตลาดหากองค์กรใช้กลยุทธ์การจัดการช่องท างที่มี
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ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการแข่งขันขององค์กรอย่างได้ผลผ่านการบริหารช่องทางที่เข้าถึงลูกค้า
ในหลายรูป 
  5.3 ศักยภาพการขาย (Sales Potential: SP) หมายถึง กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูงหรือโปรแกรมการฝึกอบรมขั้นสูงที่น่าจะช่วยให้องค์กรในท้องถิ่นมีความแข็ งแกร่งในการคิด
อย่างสร้างสรรค์เมื่อพบโอกาสทางธุรกิจการมีความสามารถในการให้บริการฐานลูกค้าขนาดใหญ่สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและเพ่ิมความสนใจที่องค์กรได้รับจากนำเสนอบริการ และ
ผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันหรือเสริมการขาย พิจารณาศักยภาพการขายจากการทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
และสินค้าจากธุรกิจ การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร 
 6. ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (The Service of The Co-Operated 
Pharmacy Performance: SCPP) หมายถึง ผลการดำเนินงานโดยใช้การเติบโตของยอดขายรวม
และผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยใช้ตัวชี้วัดสองตัว ผลการดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน และ ผลการ
ดำเนินการทางการเงิน  
  6.1 ผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial Performance: FP) หมายถึง เป็นการ
วัดผลการดำเนินงานขององค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย และวัดประสิทธิภาพขององค์กร นิยมวัด
ผลลัพธ์จากรายได้ในการขายสินค้า ผลกำไร การเติบโตของยอดขาย การเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งตลาด 
ผลการดำเนินงานทางธุรกิจสามารถจำแนกได้ในแง่ของผลการดำเนินงานทางการเงิน  เพ่ือเป็น
ตัวแทนผลการดำเนินงานขององค์กร 
  6.2 ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน (Non- Financial Performance: NFP) หมายถึง 
ผลประโยชน์ไม่มีตัวตน การแลกเปลี่ยนคุณค่าและผลประโยชน์ที่เหนือกว่าบริการจริงและไม่ถือเป็น
มาตรการทางการเงินแบบดั้งเดิมเช่นความรู้สึกของชุมชน ความภักดีของลูกค้า การปรับปรุง
ภาพลักษณ์หรือโอกาสในการสร้างบริการ ด้วยการติดตามผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ที่ เกิดขึ้น 
ในเครือข่าย 
 

 
 
 



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศ
ไทย ได้ทำการศึกษาในวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. บริบทด้านร้านยาชุมชน ร้านยาคุณภาพและการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนอบอุ่น 
ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย 
 2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้าน
ยาชุมชนอบอุ่น 
 4. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุของการจัดการเครื่องข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 5. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและการกำหนดสมมติฐานของการวิจัย 

 
ตอนที่ 1 บริบทด้านร้านยาชุมชน ร้านยาชุมชนอบอุ่น ร้านยาคุณภาพและการบริบาลเภสัชกรรม
ร้านยาชุมชน 

ร้านยา คือร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ 
การให้บริการด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมในการเลือกสรรยา ตลอดถึงการให้
คำแนะนำที่ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซึ่ งการบริการ เภสัชกรรมชุมชน(Community 
pharmacy) การให้บริการทางเภสัชกรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและด้วยงานบริการ
ที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่ผู้มารับบริการมากกว่าการมุ่งเน้นการขาย 

ทิศทาง แนวโน้มของสถานการณ์กำลังปรับเปลี่ยนจาก ร้านยา มีการนำ ระบบคุณภาพการ
ให้บริการ การจัดการความเสี่ยงและการบริหารงานต่าง ๆ แก่ผู้มารับบริการ เป็นการสร้างการยอมรับ 
และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มารับบริการ โดยมีการกำหนด หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน Good 
Pharmacy Practice (GPP) ได้รับการประกาศเป็นกฎหมายภายใต้ชื่อ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายยาแผน
ปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2557 ตาม กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออก
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนจะแบ่งเป็น 1) หลักวิธี
ปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) 2) หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
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ชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ  
(ข.ย.2) 3) หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
สำหรับสัตว์ (ข.ย.3) 4) หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับร้านขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.4) 
หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนกระตุ้นให้ร้านขายยาพัฒนาศักยภาพที่จะก้าวสู่โลกของการค้าที่ไร้
พรมแดน การแข่งขันที่กำหนดระบบคุณภาพ เป็นเงื่อนไขในความอยู่รอดทางธุรกิจ และการยอมรับ
จากผู้มารับบริการ 

ร้านยาชุมชนอบอุ่น 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 

พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นชอบกำหนดให้ร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน (ข.ย.1) เป็นสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่คณะกรรมการกำหนดเพ่ิมเติมตามมาตรา 3 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในการนำร่องในพ้ืนที่กรุงเทพฯ สปสช. เขต 
13 กทม. จึงได้รับสมัครร้านขายยาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในระบบบัตรทอง ภายใต้ชื่อ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เพื่อเสริมบทบาทร้านขายยาช่วยคัดกรองโรคช่วย
ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายและครอบคลุม ดำเนินการคัดกรองโรคตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตาม
กลุ่มโรค ซึ่งหากพบว่าผู้ใดมีความเสี่ยงก็จะเสนอแนะให้ไปรับบริการต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกัน
สุขภาพ คัดกรองโรคตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มโรค เพ่ือเปิดบทบาทให้ร้านยาเป็นหน่วย
บริการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในเรื่องของการบริการคัดกรองโรคเรื้อรังกลุ่มภาวะเมตาบอลิก 
อาทิ  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุ ง ตามโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”  
โดยให้บริการคัดกรองโรค และการให้ความรู้ต่าง ๆ จะให้บริการกับประชาชนที่ร้านยา คือร้านยาจะ
ทำหน้าที่สนับสนุนระบบสาธารณสุข เป็นจุดเสริมแก่ภาครัฐ เช่น ความรู้ในการบริโภคที่ถูกต้องของ
ประชาชนทุกกลุ่มโรค ให้ความรู้เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อที่อาจมีการแพร่กระจายใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมถึงการให้ความรู้ การปฏิบัติตัว และติดตามผู้เสพติดบุหรี่ ตลอดจนการออก
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในบางกลุ่มโรคด้วย เป็นต้น โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นจึงถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่จะ
นำภาคเอกชนมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพ, 2562) โดยนำร้าน
ยาคุณภาพเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพมีบทบาทดังนี้ การจ่ายยาตามอาการทั่วไปที่พบบ่อยในร้านยา 
การจ่ายยาและทบทวนใบสั่งแพทย์ การจ่ายยาต่อเนื่องตามใบสั่งแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
การคัดกรองโรคสำคัญ การส่งเสริมสุขภาพ และการให้บริการเยี่ยมบ้านในลักษณะการจัดการการ
รักษาด้านยา (สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย และคณะ, 2554). 
 หลักการร้านยาคุณภาพ 
 ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการ
กระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็น “ที่ พ่ึ งด้านสุขภาพของชุมชน”  
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เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น  ประเทศไทยมี 
ร้านยาจำนวนมาก และกระจายในเขตต่าง ๆทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข 
ประชาชนจึงเข้าถึงบริการได้ง่าย ประกอบกับร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งในภาคเอกชน การบริหารจัดการ
หรือการดำเนินการต่าง ๆ จึงสามารถช่วยประหยัดงบประมาณการคลังของรัฐในการดูแลสุขภาพของ
คนไทยซึ่งมีแนวโน้มที่เพ่ิมมากขึ้นมาโดยตลอดได้ พระราชบัญญัติยาใหม่นี้มีมาตราหนึ่งที่กำหนดให้
แพทย์เขียนใบสั่งยาให้ผู้ป่วยออกไปซื้อยาที่ร้านยา เพ่ือแยกการตรวจรักษาออกจากการขายยา ให้มี
ความทันสมัยเทียบเคียงต่างประเทศ จุดที่ถูกโจมตีหนักที่สุดจากวิชาชีพใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง คือ
คุณภาพการให้บริการของร้านยามีความแตกต่างกัน ไม่มีมาตรฐาน และส่วนใหญ่ไม่มีเภสัชกรอยู่
ปฏิบัติการ แม้ในขณะนั้นจะมีร้านยาที่เภสัชกรเป็นเจ้าของและอยู่ปฏิบัติการแล้วแต่ยังมีจำนวนไม่
มากนัก ภาพลักษณ์ของร้านยาไม่ดีนักในสายตาของสังคม ทำให้สภาเภสัชกรรมในวาระนั้น (พศ. 
2545-2547) ต้องพิจารณาเรื่องการพัฒนามาตรฐานร้านยา เพ่ือยกระดับร้านยาโดยรวมให้ดีขึ้น 
ประกอบกับในระยะนั้นกระแสการพัฒนาคุณภาพเริ่มแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังนั้นต้นปี 2545 สภาเภสัชกรรมจึงได้จัด "โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา"
ขึ้น โดยมีแนวคิดมาจากรูปแบบร้านยาที่พึงประสงค์และเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย เพ่ือพัฒนาร้านยาให้สามารถเป็นหน่วยบริการหนึ่งในเครือข่ายระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจำเป็น เกณฑ์ในการประเมินรับรองคุณภาพร้านยา
ประกอบด้วย 5 ด้านด้วยกัน ด้านสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร การให้บริการเภสัชกรรมที่ดี การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ตลอดจนการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านยาให้เป็นสถานปฏิบัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม มากกว่าการขายยาทั่วไป ในช่วงเวลานั้นแม้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จะเริ่มต้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็ยังนิยมมาใช้บริการร้านยาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
ในเบื้องต้นสูงถึง 60-80 % เภสัชกรในร้านยาจึงควรใช้ความรู้ในเชิงวิชาชีพให้บริการแก่ประชาชนผู้มา
พ่ึงพาร้านยา สภาเภสัชกรรมได้มีการประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จะให้มีการ
ทำโครงการบางอย่างร่วมกับร้านยาคุณภาพ  
 ปรัชญาของร้านยาคุณภาพ 

ปรัชญาของร้านยาคุณภาพ คือ ร้านยาที่มีคุณภาพ จะเป็นสถานบริการในระดับปฐมภูมิ  
ที่เป็นที่พ่ึงและทางเลือกของประชาชน ในการดูแลรักษาภาวะความเจ็บป่วยเบื้องต้นของตนเอง โดยมี
บทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาที่ถูกต้อง และการดูแลรักษาสุขภาพ ควบคู่
กับการให้บริการด้านยา และส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน 
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แนวคิดพื้นฐานของ ร้านยาคุณภาพ 
ร้านยาคุณภาพ คือ ร้านยาที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ว่ามีมาตรฐานการให้ 

“บริการด้านยาและสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ” โดยมีการพัฒนามาตรฐานด้านต่าง ๆ มากกว่าเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดในกฎหมาย ทั้งนี้สภาเภสัชกรรมเป็นผู้ให้การรับรอง
คุณภาพดังกล่าว โดยมาตรฐานร้านยาที่ใช้ในการประเมินรับรอง เกิดจากการรวบรวมและทบทวน
มาตรฐานที่เป็นสากลของประเทศต่าง ๆ ร่างมาตรฐานของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
ร่างมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การระดมสมองของนักวิชาการและเภสัชกร
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการรวบรวมประสบการณ์แนวทางและรูปแบบการปฏิบัติจริงของเภสัชกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเภสัชกรผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาจากท่ัวประเทศ แล้วสังเคราะห์เป็นร่าง
มาตรฐานร้านยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้เกิดการบริบาลทางเภสัช
กรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในร้านยา นั่นคือ เป็นการให้บริการที่ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการที่ร้ านยา มุ่งให้ประชาชนปรับทัศนคติ
และเป้าหมายการมาร้านยาที่เพียงแค่การมาซื้อยา เป็นการไปปรึกษาขอคำแนะนำด้านสุขภาพที่  
ร้านยาซึ่งเป็นเสมือนด่านแรกของบริการสุขภาพในชุมชน 

ร้านยาคุณภาพ มีการบริการที่เน้นการบริการแบบวิชาชีพทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product 
service) และในส่วนของบริการข้อมูลและข้อแนะนำ (Information service) โดยร้านยาคุณภาพที่
ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรมแล้ว จะให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ในมาตรฐาน 5 ด้าน คือ  
ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ ด้านการบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพ ด้านการบริการ
เภสัชกรรมที่ดี ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้านการมีส่วน
ร่วมในชุมชน และสังคม 

ร้านยาคุณภาพที่ดำเนินการตามมาตรฐานร้านยาจึงมีความแตกต่างจากร้านยาทั่วไป ทั้งใน
ด้านภาพลักษณ์ สิ่งสนับสนุนในการให้บริการ การจัดรูปแบบของร้าน และการบริการที่มีคุณภาพของ
เภสัชกร ที่มีขั้นตอนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ (Pharmacist approach) เริ่มต้นจาก
การสัมภาษณ์ผู้ป่วย การคัดกรอง หรือการประเมินภาวะความเจ็บป่วยเบื้องต้น (Screening or 
pharmacy diagnosis) การแปลผลจากการตรวจร่างกาย (โดยแพทย์) และจากผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้มีการจ่ายยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายตามหลักฐานทางวิชาการ โดยมีการ
แนะนำที่ถูกต้องทั้งการใช้ยาและแนวทางการปฏิบัติตัว พร้อมมีการติดตามผลของการใช้ยา และ
คำนึงถึงอาการไม่พึงประสงค์ หรือปัญหาปฏิกิริยาระหว่างกันของยากับยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน  
ๆ เป็นการค้นหาแก้ไขและป้องกันปัญหาของการรักษาด้วยยา (Drug-therapy problem) ในรายที่
จำเป็นต้องติดตามต่อเนื่องจะมีการบันทึก และให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเป็นระบบที่ส่งผลให้การส่ง
ต่อมีคุณภาพ 
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การบริบาลเภสัชกรรม 
การบริบาลทางเภสัชกรรมไม่ใช่เพียงการจ่ายยาตามใบสั่งยาเท่านั้น (Product-oriented) 

แต่ ต้ อ งค ำนึ งถึ งตั ว ผู้ ป่ ว ย เป็ น ส ำคั ญ  (Patient-oriented) ก ารบ ริ บ าล ท าง เภ สั ช ก ร รม 
(Pharmaceutical Care) มีจุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational 
Drug Use) เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา (Clinical Efficacy and Safety) 
รวมทั้งเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (Quality Of Life) การบริบาลทางเภสัชกรรมจึงไม่ได้เป็นหน้าที่
ของเภสัชโรงพยาบาลเท่านั้น แต่หมายถึงความรับผิดชอบของเภสัชกรที่มีต่อการใช้ยาของผู้ป่วยใน
สถานบริการสุขภาพทุกระดับ 

การบริบาลทางเภสัชกรรมแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ การที่บุคลากรสามารถ
ติดตามการใช้ยา ให้ข้อมูลด้านยา และให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เช่น กินยาไม่ครบ ใช้ยาไม่ถูกวิธี หรือหากผู้ป่วยแพ้ยาหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง
จากการใช้ยาก็สามารถส่งต่อให้โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ผู้ป่วยได้ประโยชน์ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ 
ความมั่นใจของผู้ป่วย  

การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแผนงานพัฒนาระบบบริการเพ่ือลดความแออัด ลดการรอ
คอยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล การที่จะบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้จะต้องอาศัยมาตรการที่
เหมาะสมช่วยส่งเสริมงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการดังนี้ 

มาตรการที่ 1: จัดระบบบริการรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบัน 
ด้านการบริหารจะเป็นการประสานงานกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในการกำหนดรูปแบบและ

แนวทางการดำเนินการ และเงื่อนไขการเบิกจ่าย เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการบริบาลทาง
เภสัชกรรม การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการ และระบบการจัดการความเสี่ยงด้านยา 
เพ่ือผู้ป่วยได้รับผลการรักษาและความปลอดภัยสูงสุด โดยในช่วงเริ่มต้น ประเมินผลการให้บริการของ
ร้านยา และให้ข้อเสนอแนะกลับไปยังหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบในการนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

มาตรการที่ 2: เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างระบบโครงข่ายฐานข้อมูลบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยและเวชระเบียน (Electronic Health Record: EHR) 
ที่ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขทุกรายสามารถแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ได้ 
และเพ่ือสร้างระบบการจัดการ ทั้งกระบวนการรักษาผู้ป่วย ทั้งข้อมูลการใช้เครื่องมือแพทย์ ชนิดของ
ยา ความแรง และจำนวนยาที่จ่าย ไปจนถึงระบุตัวแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งจะทำให้เกิดระบบการติดตามใบสั่งยาที่ดี และป้องกัน
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การสลับเปลี่ยน/ปลอมแปลงยา อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือให้การส่งต่อผู้ป่วย
ดำเนินไปได้แบบไร้รอยต่อ 

มาตรการที่ 3: จัดระบบแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึง 
โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิควรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เพ่ือทราบถึงความต้องการของ

คนในชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนให้มีความพร้อมในการรองรับ
ผู้ป่วยให้มากยิ่งขึ้น 

จากปัญหาด้านสาธารณสุขความแออัด ความปลอดภัย ความเหลื่อมล้ำ การรอคอย และ
ภาระค่าใช้จ่ายประชน ร่วมถึงปัญหาการระบาดของ COVID – 19 ในปัจจุบัน ทำให้เกิดนโยบาย
กระทรวงสาธรณสุข ด้านการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธรณสุขจึงมีนโยบายแก้ไขการลด
ความแออัดของโรงพยาบาลโดยขยายบริการด้านเภสัชกรรมมาร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 เพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในการรับยาที่ร้านยาไกล้บ้านหรือที่ทำงาน โดยผู้ป่วยสมัครใจไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และได้รับความปลอดภัย  

สำหรับการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกิดปัญหาการพัฒนารูปแบบการให้บริการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยบริการภาครัฐ และเอกชนเพ่ือคุณภาพการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  
การขาดทักษะและแนวทางของร้านยาชุมชนในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร การหาปัจจัยการบริหาร
จัดการเครือข่ายระหว่างหน่วยบริการ และร้านยา เพ่ือหาปัจจัยที่มีความสำคัญของการจัดการ
เครือข่าย การทำให้ประชาชนได้รับบริการ การพัฒนาบริการ เพ่ือลดแออัด ลดรอคอย การจัดระบบ
บริการรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) จำนวน 17 ,000 ร้าน โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วใน
ระบบสาธรณสุข (ร้านยา) มาสนับสนุนการให้บริการของรัฐ การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นการเติมเต็มการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น ทำให้ผู้วิจัยได้
บูรณาการแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชน
อบอุ่นในการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและคุณภาพการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง จากการศึกษาด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นใน
ประเทศไทย มุ่งไปที่ด้านการดำเนินงาน และประสิทธิผล 

 
ตอนที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยโดยอธิบาย  ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ประกอบด้วย 2 
ทฤษฎีได้แก่ 1) ทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) อธิบายเครือข่ายธุรกิจเพ่ือก่อให้เกิดการนำ
นวัตกรรมมาใช้ในด้านบริบาลเภสัชกรรมและความสำเร็จทางการตลาด อันเกิดจากการสร้างเครือข่าย
ธูรกิต และการสร้างจากความสัมพันธ์ภายใน  และภายนอกระหว่างเครือข่ายธุรกิจร้านยากับ
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โรงพยาบาลแม่ข่าย และ 2) ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร  (Resource Dependence Theory) เป็น
ทฤษฎีทีอ่ธิบายในการทำให้เกิดความเข้าใจว่าองค์การจะต้องพ่ึงพาทรัพยากรจากภายในและภายนอก
องค์กรเพ่ือความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในการนำมาเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางด้านการ
แข่งขันขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจ เพ่ือทำให้เกิดการนำของทรัพยากรของ
องค์การในการนำมาใช้สร้าง และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น  

1. แนวคิดเครือข่ายธุรกิจ (Business Network) 
  ทฤษฎีฐานเครือข่าย (Network Theory) 
  แนวคิดเครือข่ายเกิดในสาขาคณิตศาสตร์โดย Leonhard Euler ประมาณปี ค.ศ. 1736 มี
พัฒนาการมาจากพ้ืนฐานทางทฤษฎี ทางสังคมวิทยา (sociology) คือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
(exchange theory) ซึ่งเติมช่องว่างของ ทฤษฎีกระแสหลัก (main stream theory) (Zukin & 
Dimaggio, 1990) โดย Paul (1997) ได้ให้ความหมาย “เครือข่าย” คือ กลุ่มคนหรือองค์กรที่
ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หรือมีการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีความอิสระในการทำ
กิจกรรมขององค์กร เพ่ือประโยชน์ของการแข่งขันในภาคธุรกิจขององค์กรโดยแต่ละองค์กรมี
ความสัมพันธ์ด้วยการประสานความร่วมมือที่เป็นภารกิจหรือการดำเนินงานขององค์กรเพ่ือลดต้นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานการแข่งขันทางธุรกิจ  ดังนั้นความหมาย “เครือข่าย” จึง
หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันใด ๆ ที่มีการประสานเชื่อมโยงเข้าหากัน 
ภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่ งร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเครือข่ายมี
องค์ประกอบสำคัญ คือ การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common perception) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Common vision) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual interests/benefits) การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All stakeholders participation) การเสริมสร้าง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  (Complementary relationship) ก า ร พ่ึ ง พิ ง อิ ง ร่ ว ม กั น
(interdependence) และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) (ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 2561)  
และ Wroe Alderson ได้นำเสนอแนวคิดเครือข่ายธุรกิจแพร่หลายในภาคธุรกิจเมื่อประมาณทศวรรษ 
1970 เครือข่าย คือความสามารถในการพัฒนาและใช้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเทคโนโลยีเพ่ือ
เชื่อมโยงความสามารถของบริษัทและเทคโนโลยี กับความสัมพันธ์ของพันธมิตรในเครือข่ายธุรกิจ  
Thomas & Hans (2004) ได้พัฒนาแนวคิดเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งรวบรวมระดับของประสิทธิภาพการ
ทำงานของการจัดการเครือข่ายและคุณสมบัติการจัดการเครือข่ายที่มีการจัดการความสัมพันธ์ของ
องค์กร แนวคิดนี้ขยายความคิดด้านการตลาดเนื่องจากเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรได้รับ
ข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อเสนอและการทำงานร่วมกันทางเทคโนโลยี มุมมองนี้ยังคำนึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร เพ่ือลดความสัมพันธ์ของปัญหาคือกระบวนการลงทุนที่ไม่เกิดผลการตอบสนองที่ดี  
ทำให้เกิดความจำเป็นต่อองค์กรในการพัฒนาความสามารถในการจัดการเครือข่าย ด้วยการใช้
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ศักยภาพด้านความสามารถของเครือข่ายทำให้องค์กรสามารถสร้าง และใช้ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น 
ๆ ได้ สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการผสมผสานทางเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ
ขององค์กรและด้านนวัตกรรม นอกจากนี้บริษัทที่มีความสามารถด้านเครือข่ายในระดับสูงจะปฏิบัติ
ตามเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นไปตามตลาดและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ที่
ดีขึ้นสำหรับการบริการ และการขายผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม นอกจากนี้บริษัทที่มี
ความสามารถด้านเครือข่ายสามารถสันนิษฐานได้ว่ามีความสามารถทางการตลาดในระดับที่สูงขึ้นซึ่ง
ในทางกลับกันก็ยังก่อให้เกิดความสำเร็จด้านนวัตกรรมขององค์กร 
  เครือข่ายธุรกิจ (Business Network) 
  เครือข่ายธุรกิจ คือชุดของความสัมพันธ์ที่ทำให้ องค์กรสามารถสะสมความสัมพันธ์โดย
การหาข้อมูลที่มีค่าและทรัพยากรจากคู่ค้า และขยายโอกาสของธุรกิจ ในการดำเนินการด้าน
ปฏิบัติการ (Hsian-Ming & Hsin-Feng 2019) การสร้างความสัมพันธ์แบบทางการ และแบบไม่เป็น
ทางการระหว่างธุรกิจ ซึ่งเครือข่ายธุรกิจมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ เนื่องจากนำทรัพยากรและโอกาส
การดำเนินธุรกิจจากเครือข่ายองค์กรธุรกิจมาใช้  โดยมีเป้าหมายหลักตามประเด็นดังต่อไปนี้   
1) เครือข่ายนั้นถูกสร้างข้ึนหรือมีพ้ืนฐานมาจากการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ 2) เครือข่ายไม่ได้จำกัดกลุ่ม
ใด แยกตัว หรือเป็นงานที่เฉพาะเจาะจงบางงาน แต่เกี่ยวข้องกับทั้งระบบ 3)  การให้ความสำคัญของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มหรือบุคคล เพ่ือการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ (Christina, 2019)  

 เครือข่ายุรกิจมีการแบ่ งปันทรัพยากรที่ จำเป็นสำหรับการสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง และสร้างความไว้วางใจนั้นเป็นกิจกรรมระยะเวลาส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์ (Tang, 2011) ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีกลยุทธ์เกี่ยวกับแรงจูงใจ และความตั้งใจของ
ผู้ประกอบการ เครือข่ายธุรกิจสามารถรวมความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจหลายประเภทเช่น  
ผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า คู่แข่ง บริการและที่ปรึกษา (Frances & Cynthia 2019) เครือข่ายธุรกิจหลาย
ประเภท และแตกต่างกันเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากแต่ละเครือข่ายธุรกิจมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน ใน
กรณีของเครือข่ายของรัฐบาลบริการให้คำปรึกษา และคำปรึกษาจะเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็น
การแบ่งปันความรู้ของเครือข่ายธุรกิจเป็นการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
สถานศึกษา (Yamakawa, Peng, & Deeds, 2008) 

 การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking) หมายถึง วิธีการร่วมมือระหว่าง
องค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้เครือข่ายของ
องค์กรสามารถดำเนินงานได้แต่องค์กรเดี่ยวไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพัง หรือดำเนินการได้แต่
ขาดประสิทธิภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีกว่าการดำเนินการเองภายในองค์กร บังเกิดประโยชน์
ของการทำงานร่วมกัน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่
หลากหลายและมีบทบาทในการปรับปรุงธุรกิจโดยเน้นไปที่เครือข่ายสำหรับการศึกษาเครือข่ายธุรกิจ
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การสร้างความคิดใหม่ในการนำไปใช้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมและสิ่งสำคัญ คือการแลกเปลี่ยนทาง
ธุรกิจและนวัตกรรม ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจขององค์กรอาจสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับ
ความรู้ ทำให้เกิดการเน้นถึงการเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ทางสังคมไปถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังนี้  
(Slotte-Kock, & Coviello, 2010) 

 1. การดำเนินการจัดการเครือข่าย ความสามารถการดำเนินการจัดการเครือข่าย ในการ
ใช้ความรู้หรือมีทักษะที่สามารถประเมินได้ใน ความสัมพันธ์กับคู่แข่งขัน ความสามารถในการบริหาร
จัดการเครือข่ายพิจารณาจาก การวางแผนองค์กร การจัดบุคลากร การควบคุม การประสานงาน  
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถในการพัฒนาและใช้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเทคโนโลยี
เพ่ือเชื่อมโยงความสามารถขององค์กร กับความสัมพันธ์ของพันธมิตรในเครือข่าย (Thomas, & 
Georg, 2004)  

 2. คุณสมบัติการจัดการเครือข่าย มีคุณสมบัติความรู้หรือทักษะทำงานในการบูรณาการ
ระหว่างองค์กร และทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีคุณสมบัติการจัดการเครือข่ายที่เหมาะสม
ส่งผลให้เกิดผลในการทำงาน และประสานงานด้วยการบูรณาการระหว่างองค์กร และทักษะ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีการจัดการความสัมพันธ์ขององค์กร ขยายความคิดด้านการตลาด การมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยการบูรณาการระหว่างองค์กรทีใช้ใน การรับข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อเสนอ และการ
ทำงานร่วมกัน (Thomas & Georg, 2004) 

 เครือข่ายธุรกิจมีรูปแบบท่ีสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. เครือข่ายที่รวมตัวกันตามแนวดิ่ง (Vertical networks) หมายถึง การร่วมมือที่มีการ

จัดการเครือข่ายธุรกิจในการดำเนินการในแต่ละลำดับขั้นในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ในธุรกิจ
เดียวกัน 

 2. เครือข่ายที่รวมตัวกันตามแนวนอน (Horizontal networks) หมายถึง การร่วมมือด้วย
การจัดการเครือข่ายธุรกิจที่มีการดำเนินงานในธุรกิจในระดับเดียวกัน เป็นการทำธุรกิจประเภท
เดียวกัน หรือการดำเนินธุรกิจคนละประเภทในตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และ 
ยังสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกันได้ในการดำเนินการของธุรกิจ 

 3. เครือข่ายแบบชั่วคราว หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (Business alliance) หมายถึง การ
ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงระหว่างธุรกิจ เพื่อจุดประสงค์ในการการลดต้นทุน และการปรับปรุงบริการ
ขององค์กรในการแข่งขันในธุรกิจให้ลูกค้า โดยมักจะอยู่ในรูปแบบความร่วมมือตามข้อตกลงแบบเดี่ยว 
(single agreement) ด้วยการแบ่งปันทั้งโอกาสและความเสี่ยงเท่าๆ กันของแต่ละองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการสร้างพันธมิตรธุรกิจในแบบที่เรียกว่า พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ( strategic 
business alliances) เพ่ือร่วมกันวางกลยุทธ์ตามเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 
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 แนวคิดการประหยัดในแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 การเกิดการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) หมายถึงการที่เครือข่ายธุรกิจ

แบ่งหน้าที่กันตามความรับผิดชอบในงานที่มีความถนัดทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณสูง ดังนั้น
เมื่อเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่ายองค์กรสามารถลดต้นทุนด้านการผลิตและบริการ  

 การประหยัดต่อขอบเขต (economies of scope) หมายถึงการที่เครือข่ายธุรกิจ
จัดระบบขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าใหม่จนสามารถสร้างบริการ 
และผลิตสินค้าใหม ่

 การประหยัดด้านการจัดการ (economies of management) หมายถึงการร่วม
เครือข่ายธุรกิจเพ่ือลดต้นทุน หรือร่วมกันทางต้นทุนทางการบริหาร แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย (share 
costs) ทางการบริหารร่วมกันทั้งในการจ้างหรือซื้อ ระบบการบริหาร ระบบการเงิน และระบบ
การตลาดร่วมกัน 

 องค์กรสร้างกระบวนการรูปแบบที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ 
กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์โดยเครือข่ายธุรกิจสามารถสร้างขึ้นโดยองค์กร ในความสัมพันธ์กับ
ทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจหมายความว่าองค์กรจะพ่ึงพาเครือข่ายที่มีอยู่เนื่องจากเครือข่ายใหม่สามารถ
พัฒนา (Johanson, & Vahlne 2009)  กระบวนการโดยผู้ประกอบการผ่านเครือข่ายทางธุรกิจแสดง
ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดกับลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายจะอำนวยความสะดวกท้ังการ
ค้นพบโอกาส และการพัฒนาโอกาสผ่านการโต้ตอบในความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร องค์กรได้รับ
ประโยชน์จากการสนับสนุนด้านต่าง ๆ และรวมถึงทรัพยากรจากเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่น 
(Kalinic, Sarasvathy, & Forza, 2014) 

 แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากร   
 ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร (Resource Dependence Theory) 
 ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร แพร่หลายเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970  กล่าวว่า องค์การต้องพ่ึงพา

ทรัพยากรบางส่วนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพ่ือดำเนินการให้ตามบรรลุเป้าหมาย มีทางเลือกมากขึ้น 
หรือองค์กรสามารถดำรงอยู่ โดยองค์กรภายนอกอ่ืน ๆ แบ่งปันทรัพยากรที่สำคัญบางส่วน  (Pfeffer 
& Salancik, 1978) ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร กล่าวถึงความจำเป็นขององค์กรต้องรับการแบ่งปัน
ทรัพยากรจากภายนอกโดยเฉพาะหากทรัพยากรนั้นมีความสำคัญกับองค์กร องค์กรไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรและไม่สามารถหาทรัพยากรอ่ืนเข้ามาทดแทนกับปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดการพ่ึงพาระหว่าง
องค์การ องค์กรต้องหาแนวทางกลยุทธ์การพ่ึงพาร่วมกันระหว่างองค์กร จากทฤษฎีการพ่ึงพา
ทรัพยากรแตกต่างจากทฤษฎีองค์การส่วนใหญ่ที่มักมุ่งไปทีเรื่องของการดำเนินการหรือการจัดการ
ทรัพยากร แต่ขาดการวิเคราะห์ถึงการได้มาของทรัพยากรแต่ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรกล่าวถึง 
การสร้างความอยู่รอดขององค์กรโดย ความสามารถในรักษาทรัพยากรอันถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่าง
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ยิ่ง ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรอาศัยองค์กรต่าง ๆ โดยพ่ึงพาทรัพยากรจากภายในและภายนอกเพ่ือ
ความอยู่รอดขององค์กร โดยทรัพยากรภายในมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกิจการขององค์กร 
 จึงเกิดการพ่ึงพาทรัพยากรจากองค์กรอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบตามสภาพขององค์กร 
โดยการสร้างพันธมิตร หรือการควบรวมกิจการ Pfeffer & Salancik ( 2003) กล่าวไว้คือการ
ดำเนินการเหล่านี้เป็นผลจากอิทธิพภายนอกองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือความอยู่รอดแต่
ละองค์การ โดยสรุปได้ดังนี้ 1) การดำเนินการขององค์กรต้องอาศัยทรัพยากร 2) ทรัพยากรภายใน
องค์กรเกิดจากสิ่งแวดล้อมขององค์กร 3) สิ่งแวดล้อมมีผลต่อทุกองค์กร 4) ทรัพยากรที่มีคุณค่าของ
องค์กร ซึ่งองค์กรอ่ืนจะมีทรัพยากรนั้นอยู่ 5) ทรัพยากรเป็นฐานสำคัญในการทำธุรกิจ 6) องค์กรที่
ดำเนินอยู่ มีการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นในการดำเนินการ และ 7) การพึ่งพาทรัพยากรมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน โดยทรัพยากรที่มีอยู่ส่งผลกับการดำเนินการขององค์กร การพึ่งพาขององค์กรทำให้ได้มา
ซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ 

 ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรไม่เพียงเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบริการ การ
กระจายสินค้า  การเงิน และคู่แข่งขัน ยังส่งผลกับองค์การในด้านการตัดสินใจขององค์การ องค์การ
จะต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ลูกค้าเป็นทรัพยากรสำคัญส่งผลโดยตรงต่อองค์กรใน
ส่วนรายได้ และกำไรขององค์กร การบริหารจัดการลูกค้าทำให้องค์กรดำเนินธุรกิจ ดังนั้นองค์กรต้อง
พ่ึงพาทรัพยากรจากภายนอก ร่วมกับลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้จัดจำหน่าย หรือธุรกิจอื่นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน 
เป็นกรอบการทำงานที่สำคัญในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสิ่งแวดล้อม 
องค์กรตอบสนองต่อการพ่ึงพาทรัพยากรโดยสร้างการจัดเรียงระหว่างองค์กรพันธมิตรการร่วมค้า
ข้อตกลงการจัดหาทรัพยากรหรือการควบรวมกิจการ ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร องค์กรเข้าถึง  
การจัดการระหว่างองค์กรในการพ่ึงพาทรัพยากรจากภายนอกซึ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ องค์กร
ถูกผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและพยายามที่จะจัดการการพ่ึงพาทรัพยากรโดยการจัดการระหว่าง
องค์กร ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรการจัดการระหว่างองค์กรจึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการลดความ
ไม่สมดุลของทรัพยากรและการจัดการการพ่ึงพาทรัพยากรซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรซึ่งขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรเป็นสำคัญ การพ่ึงพาทรัพยากรระหว่างองค์กรสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน
ร่วมกันทางสังคมที่มากขึ้นระหว่างองค์กร การจัดตั้งพันธมิตร เอ้ืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
ความรู้และทรัพยากรพันธมิตรขององค์กร เพ่ิมโอกาสขององค์กรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถ
และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์และครบถ้วนสมบูรณ์ 
(Johannes, & Pursey 2013)  

 Ali, Afkar, Muhammad, Immad, & Fariha, (2010) ระบุว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจระบุ
ขอบเขตของแต่ละธุรกิจและกำหนดพ้ืนฐานผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรภายในและ
ทรัพยากรภายนอกที่มีให้กับองค์กรเพ่ือความสำเร็จในระยะยาวทรัพยากรภายในอยู่ภายใต้การ
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ควบคุมขององค์กรโดยตรงโดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำได้
เนื่องจากทรัพยากรภายนอกนั้นได้รับการจัดการโดยพันธมิตรขององค์กร ทรัพยากรภายใน
ประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน เทคโนโลยี อาคาร และอุปกรณ์ ความสามารถที่
เป็นนวัตกรรม และระบบกระบวนการภายในทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรโดยตรงและ
องค์กรมีอิทธิพลต่อทรัพยากรภายใน ในขณะที่ทรัพยากรภายนอกซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิตการ
เชื่อมโยงองค์กรภายนอก และพฤติกรรมองค์กร ทรัพยากรทั้งสองชนิดคือ ทรัพยากรภายใน และ
ทรัพยากรภายนอก มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ แต่เนื่องจากทรัพยากรภายนอกไม่ได้รับ
อิทธิพลจากองค์กรในขณะที่ทรัพยากรภายในได้รับอิทธิพลจากองค์กร กลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่สามารถนำมา
พัฒนาในการใช้รวมกันของทรัพยากรทั้งสองโดยวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสเพื่อการตัดสินใจในการนำ
ทรัพยากรทั้งสองมาใช้ ในกลยุทธ์ทั่วไปหมายถึง การกำหนดทิศทางระยะยาวขององค์กร ที่มีความ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและขึ้นอยู่กับลักษณะของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาจถูกกำหนดให้เป็น
ทิศทางระยะยาวและขอบเขตขององค์กรเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการกำหนดค่า
ทรัพยากรภายในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  องค์กรที่มีประสบการณ์มีการตัดสินใจที่ดีและการร่วมกันของทั้งสองทรัพยากรจาก
ภายในและภายนอกองค์กรที่แตกต่างกันมาผสมร่วมกันให้เกิดเป็นหนึ่งเดียวกันในการนำมาใช้เพ่ือ 
การดำเนินการขององค์กร  

 องค์กรผสมผสานทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับปัจจัย
การบริการและผลิตที่สำคัญสำหรับองค์กรโดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของระบบองค์กรกับองค์กร
อ่ืนที่สนับสนุนทรัพยากร ด้วยการกระตุ้นการค้นหาร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการถ่าย
โอนทรัพยากรและความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนทรัพยากร ผ่านกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถรักษาความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์และความเป็นอิสระ
ขององค์กร การตอบสนองทั่วไปต่อการพ่ึงพาทรัพยากรภายนอกโดยองค์กรที่มุ่งเน้นคือการแสวงหา
ข้อตกลงระหว่างองค์กรกับองค์กรอ่ืนที่สำคัญ เพ่ือความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ (Hillman, 
Withers, & Collins, 2009) 

 การร่วมมือระหว่างองค์กรจะมีการพ่ึงพาทรัพยากรจากภายในและภายนอกองค์กร  
เพ่ือเพ่ิมความสามารถขององค์กรในการนำมาเพ่ือสร้างการดำเนินงาน และประสิทธิภาพขององค์กร 
ซึ่งต้องอาศัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจ ในการทำให้องค์กรสามารถนำทรัพยากรมาใช้ในการสร้าง 
และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของร้านยาชุมชนอบอุ่น ในการนี้องค์กรใช้ทรัพยากรภายในอย่างเดียวยัง
ไม่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทำให้มีความต้องการทรัพยากรภายนอกองค์กรจา ก
สิ่งแวดล้อมหรือจากองค์การธุรกิจอ่ืนด้วยวิถีทางการดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การเป็น
พันธมิตรต่อกัน การสร้างเครือข่าย การควบรวมกิจการ เป็นต้น การเลือกวิถีทางเหล่านี้เป็นต้นเหตุให้
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เครือข่ายธุรกิจขององค์การเกิดผลของอิทธิพลจากภายนอกองค์การเพ่ือปรับเปลี่ยนองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผลและ ความสามารถในการดำเนินงาน  
 สรุปภาพร่วมจากการนำแนวคิดการจัดการทรัพยากรใน 2 ส่วน มาใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย แนวคิดเครือข่ายธุรกิจ (Business Network) และแนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร 
(Resource Dependence Theory) พบว่าเป็นทฤษฎีที่สนับสนุน การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค ์
 ผู้วิจัยสรุปการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ที่มา บริบทท่ีศึกษา ลักษณะตัวแปร ข้อค้นพบ 

Elia, 
Adam,  
& 
Kenneth 
(2019) 

The Influence of 
Social 
Competence on 
The Types of 
Entrepreneurial 
Networks 
Formed by 
Small and 
Medium 
Enterprises 
(SMES): 
Empirical 
Evidence Form 
Tanzania’s 
Manufacturing 
SMES 

Journal of 
Business 
Studies and 
Economics 

ผู้ประกอบการ 
SMEs การแปรรูป
อาหาร งานไม้ งาน
เหล็ก และสิ่งทอ 
ประเทศ
แทนซาเนีย 

ตัวแปรสาเหต ุ ผลการศึกษาระบุ
ว่าคุณสมบัติ
จัดการเครือข่าย 
แสดงออก 
แสดงผลทาง
สังคมมีอิทธิพล
สำคัญต่อการ
สร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ 
SMEs 
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ที่มา บริบทท่ีศึกษา ลักษณะตัวแปร ข้อค้นพบ 

Elaine, 
Luis, & 
Joseane  
(2017) 

 Barriers, External 
Aspects and Trust 
Factors in Horizontal 
Networks of 
Companies: A 
Theoretical 
Proposal for The 
Construction of A 
Model for 
Evaluation of Trust 

Journal of 
Intelligent 
Manufactu
ring 

ผู้ประกอบการการ
จัดการ
ความสัมพันธ์ใน
เครือข่ายบริษัท
จากกรอบ แนวคิด
ทฤษฎี 

ตัวแปรสาเหต ุ ปัจจัยแบ่งปัน
ทรัพยากรและ
รูปแบบการป้อน
ข้อมูลและ
กระบวนการของ
องค์กรของระบบ
ราชการส่งผลให้
การอยู่รอดจาก
ความสัมพันธ์ใน
เครือข่าย บริษัท 

Thomas 
& Hans 
(2004) 

 The impact of a 
company’s business 
strategy on its 
technological 
competence, 
network 
competence and 
innovation success 

Journal of 
Business 
Research 

ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องก
ลและไฟฟ้า ใน
เยอรมัน 

ตัวแปรส่งผ่าน ผลการวิจัยพบว่า
ทั้งความสามารถ
ของเครือข่ายและ
ความสามารถ
ทางเทคโนโลยมีี
ผลกระทบเชิง
บวกอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพของ
องค์กร 

Honglei 
& Julie 
(2019) 

Improving 
Information Sharing 
in Chinese Hospitals 
with Electronic 
Medical Record: The 
Resource-Based 
View and Social 
Capital Theory 
Perspective 

IConferenc
e 2019 
Proceeding
s 

โรงพยาบาลใน
เครือขนาดใหญ่
ของมหาวิทยาลัย
จีน 50 แห่ง 

ตัวแปรสาเหต ุ การสร้าง
เครือข่ายธุรกจิ
ด้วยข้อมูลการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ดูแลสุขภาพด้วบ
เครือข่ายของ
ความสัมพันธ์เชิง
สถาบันช่วยให้
องค์กรสามารถใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรจาก
เครือข่ายอื่น ๆ  
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ที่มา บริบทท่ีศึกษา ลักษณะตัวแปร ข้อค้นพบ 

Hsiu-Fen 
(2007) 

Knowledge 
sharing and 
firm 
innovation 
capability: an 
empirical 
study  

International 
Journal of 
Manpower  

พนักงาน 172 
คน- บริษัท
ขนาดใหญ่ 50 
แห่งใน ประเทศ
ไต้หวัน 

ตัวแปรสาเหต ุ กระบวนการแบ่งปัน
ความรู้ ผลการศึกษา
ยังบ่งช้ีว่าพนักงานมี
ความตั้งใจที่จะ
บริจาคและรวบรวม
ความรู้ทำให้พนักงาน
สามารถพัฒนา
ความสามารถดา้น
นวัตกรรมอาศัย
เครือข่ายความรู ้

Eduard 
van & 
Ashby 
(2019)  

Knowledge 
Management 
for Investors:  
Filling 
Knowledge 
Gaps via 
Networking 
and External 
Partnerships  

Journal of 
Social 
Science 

13 กองทุนที่
แตกต่างกัน 

ตัวแปรสาเหต ุ ความร่วมมือเชิงกล
ยุทธ์สามารถช่วยให้ 
บริษัท ปรับปรุง
รูปแบบธุรกิจและผล
กำไร เกดิข้อ
ได้เปรียบท่ีสำคัญ
ของการเป็นพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์สามารถ
ใช้ทรัพยากรมนุษย์
ภายในได้น้อยลง  

Zhining, 
Nianxin,  
& 
Huigang 
(2014) 

Knowledge 
sharing, 
intellectual 
capital and 
firm 
performance  

Management 
Decision 

เก็บตัวอย่างของ
เทคโนโลยีขั้นสูง
ในประเทศจีน
และมีการ
รวบรวม228 
รายการ  

ตัวแปรสาเหต ุ การแลกเปลี่ยน
ความรู้มสี่วนช่วย
ความสัมพันธ์เพิม่
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานแ 

Virginie, 
Douglas, 
Maeve, 
& Xavier 
(2016) 

Social Capital 
and 
Knowledge 
Sharing 
Performance 
of Learning 
Networks 

International 
Journal of 
Information 
Management 

ศึกษาจาก
แบบสอบถาม
ผู้จัดการ 150 
คน จาก
อุตสาหกรรม
อาหาร โดย 16 
เครือข่ายในกลุม่
ประเทศยโุรป  

ตัวแปรผลลัพธ์ พบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทุนทาง
ปัญญาประกอบด้วย 
ข้อมูลและทรัพยากร 
ปัจจัยปฏสิัมพันธ์ทาง
สังคม ส่งผลต่อ การ
แบ่งปันความรู้ใน
เครือข่ายการเรยีนรู ้

 



  28 

ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ที่มา บริบทท่ีศึกษา 
ลักษณะตัว

แปร 
ข้อค้นพบ 

Susan,  
Alan,  Diana, 
& Priscilla 
(2013) 

Knowledge Sharing 
and Knowledge 
Management System 
Knowledge Sharing 
and Knowledge 
Management System 
Avoidance: The Role 
of Knowledge Type 
and the Social 
Network Avoidance: 
The Role of 
Knowledge Type 
and the Social 
Network in 
Bypassing an 
Organizational 
Knowledge 
Management System 

Scholarshi
p and Pr 
ofessional 
Work - 
Business  

การศึกษานี้
ประกอบด้วย
พนักงานของ
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนของ
คนงานใน
แคนาดา
เจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและ
ผู้จัดการ 180 
คน 

ตัวแปร
สาเหต ุ

ผลการวิจัย
พบว่าความ
ซับซ้อนของ
ความรู้และ
ความสามารถ
ในการสอน
ความรู้เพิ่ม
โอกาสในการ
ค้นหาคุณคา่ใน
การถ่ายโอน
ความรู้จาก
บุคคลสูค่น 

Elaine, Luis, 
& Joseane 
(2017) 

 Barriers, External 
Aspects and Trust 
Factors in Horizontal 
Networks of 
Companies: A 
Theoretical Proposal 
for The Construction 
of A Model for 
Evaluation of Trust 

Journal of 
Intelligent 
Manufactu
ring 

ผู้ประกอบการ
การจัดการ
ความสัมพันธ์ใน
เครือข่ายบริษัท
จากกรอบ 
แนวคิดทฤษฎี 

ตัวแปร
สาเหต ุ

ปัจจัยแบ่งปัน
ทรัพยากรและ
รูปแบบการ
ป้อนข้อมูลและ
กระบวนการ
ขององค์กรของ
ระบบราชการ
ส่งผลให้การอยู่
รอดจาก
ความสัมพันธ์
ในเครือข่าย 
บริษัท 
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ที่มา บริบทท่ี
ศึกษา 

ลักษณะ
ตัวแปร 

ข้อค้นพบ 

Olukemi,  
Jeffrey, & 
Mark 
(2003).  

Perceived 
Uncertainty 
and Firm 
Performance in 
SMEs The Role 
of Personal 
Networking 
Activities.  

International 
Small 
Business 
Journal.  

เจ้าของ - 
ผู้จัดการ
ขนาดเล็ก 
153 แห่งใน
ธุรกิจ
เทคโนโลยี 
ประเทศ
สหรัฐ 
อเมริกา 

ตัวแปร
สาเหตุ 

พบว่าเมื่อระดับการ
รับรู้ความไม่แน่นอน
ในสภาพแวดล้อม
เพ่ิมข้ึนความถี่ของ
เครือข่ายภายในก็
เพ่ิมข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองต่อความ
ไม่แน่นอนที่รับรู้
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้
ประสิทธิภาพดีขึ้น  

Yi & Erno  
(2018) 

Perceived 
uncertainty and 
behavioral 
logic: 
Temporality 
and 
unanticipated 
consequences 
in the new 
venture 
creation 
process  

Journal of 
Business 
Venturing 

เจ้าของและ
สมาชิกทีม
คนสำคัญอ่ืน 
ๆ ของสี่
เทคโนโลยี
ขั้นสูงใน
ประเทศจีน 

ตัวแปร
สาเหตุ 

บทบาทสำคัญของ
ความไม่แน่นอนใน
การอธิบายความ
แปรปรวนผลกระทบ
และ / หรือสาเหตุ  

Schmitt,  
Rosing,  
Zhang, & 
Leatherbe
e  (2018) 

A Dynamic 
Model of 
Entrepreneurial 
Uncertainty 
and Business 
Opportunity 
Identification:  

journal 
Entrepreneurs
hip Theory 
and Practice  

ผู้ประกอบก
ารขั้นต้น 
121 ราย 

ตัวแปร
สาเหตุ 

ช่วยโอกาสทางธุรกิจ
เมื่อผู้ประกอบการ
การรับรู้ของการ
เปลี่ยนแปลงความ
ไม่แน่นอนด้าน
สิ่งแวดล้อมระดับที่
เพ่ิมข้ึน 
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ที่มา บริบทท่ีศึกษา ลักษณะ
ตัวแปร 

ข้อค้นพบ 

Olukemi, 
Jeffrey, & 
Mark 
(2003).  

Perceived 
Uncertainty and 
Firm 
Performance in 
SMEs The Role 
of Personal 
Networking 
Activities.  

International 
Small 
Business 
Journal.  

เจ้าของ - 
ผู้จัดการขนาด
เล็ก 153 แห่ง
ในธุรกิจ
เทคโนโลยี 
ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา 

ตัวแปร
สาเหตุ 

พบว่าเมื่อระดับการ
รับรู้ความไม่แน่นอน
ในสภาพแวดล้อม
เพ่ิมข้ึนความถี่ของ
เครือข่ายภายในก็
เพ่ิมข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองต่อความ
ไม่แน่นอนที่รับรู้
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้
ประสิทธิภาพดีขึ้น  

Yi & Erno 
(2018) 

Perceived 
uncertainty and 
behavioral logic: 
Temporality and 
unanticipated 
consequences in 
the new venture 
creation process  

Journal of 
Business 
Venturing 

เจ้าของและ
สมาชิกทีมคน
สำคัญอ่ืน ๆ 

ของสี่
เทคโนโลยีขั้น
สูงในประเทศ
จีน 

ตัวแปร
สาเหตุ 

บทบาทสำคัญของ
ความไม่แน่นอนใน
การอธิบายความ
แปรปรวนผลกระทบ
และ / หรือสาเหตุ  
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 
ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ที่มา บริบทท่ีศึกษา ลักษณะ

ตัวแปร 
ข้อค้นพบ 

Schmitt, 
Rosing, 
Zhang, & 
Leatherbe
e (2018) 

A Dynamic 
Model of 
Entrepreneurial 
Uncertainty 
and Business 
Opportunity 
Identification:  

journal 
Entrepreneurshi
p Theory and 
Practice  

ผู้ประกอบการ
ขั้นต้น 121 
ราย 

ตัวแปร
สาเหต ุ

ช่วยโอกาสทางธุรกิจ
เมื่อผู้ประกอบการการ
รับรู้ของการ
เปลี่ยนแปลงความไม่
แน่นอนด้าน
สิ่งแวดล้อมระดบัท่ี
เพิ่มขึ้น 

Kent 
Erikssona, 
Deo, & 
Sharmab 
(2003) 

Modeling 
uncertainty in 
buyer–seller 
cooperation 

Journal of 
Business 
Research  

ตัวอย่างของ
ผู้จัดการสาขา 
135 คนจาก
ธนาคารใน
ประเทศสวีเดน 
พบว่าความไม่
แน่นอน
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
และการ
ตัดสินใจมี
ผลกระทบ
โดยตรงต่อ
ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย 

ตัวแปร
สาเหต ุ

ผลกระทบจากความ
ไม่แน่นอนตามบริบท 
ผลลัพธ์เน้น
ความสำคญัของ
ทรัพยากรภายใน 
บริษัท ในการอำนวย
ความสะดวกความ
ร่วมมือระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย  
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 
ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ที่มา บริบทท่ีศึกษา ลักษณะตัว

แปร 
ข้อค้นพบ 

Rhys 
Andrews   
(2008) 

Perceived 
Environmental 
Uncertainty in 
public 
Organizations 

Public 
Performance 
& 
Management 
Review 

ศึกษา 48 
หน่วยงาน
บริการของ
รัฐบาลท้องถิ่น
ของอังกฤษ 

ตัวแปร
สาเหต ุ

ความไม่แน่นอนของ
สิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์
กับผลลัพธ์ขององค์กร 
เชื่อมโยงกับ
ประสิทธิภาพการ
บริการที่ดีขึ้น 

Nurliza, 
Uchenna,  
& Gerald  
(2010) 

Key 
determinants of 
knowledge 
sharing in an 
electronics 
manufacturing 
firm in Malaysia 

Management 
Decision 

บริษัทผู้ผลิตใน
มาเลเซีย 141 
บริษัท 

ตัวแปร
สาเหต ุ

ข้อค้นพบบ่งช้ีว่าการ
รวมกลุม่เครือข่ายทาง
สังคมความไว้วางใจทาง
สังคม เน้นผลกระทบใน
ความสามารถของ 
บริษัท ในการแบ่งปัน
ความรู้ โดยรวมแล้ว
ข้อมูลสนับสนุนกรอบ
งานของเราและระบุว่า
การแบ่งปันความรู ้

José, 
Pablo, 
Jesús, & 
Tania 
(2019) 

The impact on 
competitiveness 
of customer 
value creation 
through 
relationship 
capabilities and 
marketing 
innovation" 

Journal of 
Business & 
Industrial 
Marketing 

วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม 450 ราย
ในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ใน
เขตปริมณฑล
ของเม็กซิโก  

ตัวแปร
สาเหต ุ

ความสามารถเชิง
สัมพันธ์ของผู้บริหาร
และนวัตกรรม
การตลาดในการสร้าง
มูลค่าและผลต่อ
ความสามารถในการ
แข่งขันของการ
ดำเนินการขององค์กร 
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 
ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ที่มา บริบทท่ีศึกษา ลักษณะตัวแปร ข้อค้นพบ 

Thuong, 
Xiaorong, 
& 
Qinghong 
(2017) 

Influence of 
functional 
conflicts on 
marketing 
capability in 
channel 
relationships 

Journal of 
Business 
Research 

วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมในประเทศ
จีนจำนวน 152 
แห่ง 

ตัวแปรคั่นกลาง การแบ่งปันความรู้
ระหว่างองค์กร
ของเครือข่ายและ
ความสามารถ
ทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับ
การดำเนินงาน
ขององค์กร  

Shampy 
& Zillur 
(2017) 

Market 
orientation, 
marketing 
capabilities and 
sustainable 
innovation The 
mediating role 
of sustainable 
consumption 
and competitive 
advantage 

Management 
Research 
Review 

ข้อมูลของ บริษัท 
ผู้ให้บริการ 192 
แห่งในอินเดีย 

ตัวแปรสาเหต ุ อิทธิพลเชิงบวก
ของความสามารถ
ทางการตลาด
รวมถึง การสื่อสาร 
การเช่ือมโยง
ช่องทาง และการ
ขาย  

Yuan, 
Shin, He, 
& Kim 
(2016) 

Innovation 
Capability, 
Marketing 
Capability, and 
Firm 
Performance: A 
Two-Nation 
Study of China 
and Korea 

Asian 
business and 
management 

บริษัทเอเชีย 
ประเทศจีนและ
เกาหลี ใช้ข้อมูล
ของ 385 บริษัท 
ในจีนและ 280 
บริษัท ใน เกาหล ี

ตัวแปรสาเหต ุ ผลกระทบของ
ความสามารถของ
องค์กรที่สำคัญ
ความสามารถดา้น
นวัตกรรม
การตลาดมี
ความสัมพันธ์ของ
ประสิทธิภาพ  
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 
ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ที่มา บริบทท่ีศึกษา ลักษณะตัว

แปร 
ข้อค้นพบ 

Suraksh
a, 
Naresh, 
Michael, 
& 
Pantea 
(2016) 

Marketing 
Innovation: A 
Consequence 
of 
Competitivene
ss 

Journal of 
Business 
Research 

เลือกอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศผูค้้า
ปลีก 650 ราย 
ข้อมูลถูกรวบรวม
จากนิวเดลรีัฐราช
สถานและรัฐคุ
ชราต 

ตัวแปรสาเหต ุ พบว่านวัตกรรมใน
การทำตลาดมผีล
ต่อการแข่งขันการ
แข่งขัน  

Darshan
, Subrat, 
& 
Piyush 
(2007) 

Role of 
Dynamic 
Capability and 
Information 
Technology in 
Customer 
Relationship 
Management: 
A Study of 
Indian 
Companies 

VIKALPA รวบรวมจาก
ตัวอย่างผู้บริหาร
ข้ามสายงาน 334 
คนจาก 29 
องค์กรจากอินเดีย 
การธนาคาร
โทรคมนาคมและ
อุตสาหกรรมคา้
ปลีก 

ตัวแปรสาเหต ุ ผลในเชิงบวกต่อใน
การแข่งขัน; มันยัง
ปรับปรุงขีด
ความสามารถเชิง
พลวัตร 
ความสัมพันธ์ของ
ประสิทธิภาพการ
แข่งขัน 

Kevin, & 
Caroline 
Bingxin 
(2010) 

How strategic 
orientations 
influence the 
building of 
dynamic 
capability in 
emerging 
economies 

Journal of 
Business 
Research  

การสำรวจบริษัทัท
จีน จำนวน 380 
แห่ง 

ตัวแปรสาเหต ุ องค์ประกอบสำคญั
ของประสิทธิผล
ของความสามารถ
เชิงพลวัตรขึ้นอยู่
กับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ตลาดเมื่อการ
แข่งขันทวีความ
รุนแรงมากขึ้นท้ัง
คู่แข่งและ
เทคโนโลยีจะสร้าง
ความสามารถใน
การปรับตัวได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  



  35 

ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 
ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง ที่มา บริบทท่ีศึกษา ลักษณะตัว

แปร 
ข้อค้นพบ 

Silvia, 
Carmen, 
& 
Gabriel 
(2011) 

Creating 
dynamic 
capabilities to 
increase 
customer 
value 

Investigacione
s Europeas de 
Dirección y 
Economía de 
la Empresa 

ศึกษาจากการ
สำรวจลูกค้า
องค์กรประเทศ
สเปน 

ตัวแปรสาเหต ุ ความสามารถแบบ
พลวัตการเชื่อมต่อ
ระหว่างการวาง
แนวตลาดการ
แข่งขัน การจัดการ
ตอบสนองลูกค้า 
และทรัพยากร ใน
การดำเนินธรุกิจ
ขององค์และ
ระหว่างองค์กร 

 
 ตารางที่ 1 งานวิจัยจากวรรณกรรมที่ทบทวน และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีมาสร้างเป็นตัว
แปรหลัก คือ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน และประเด็นที่อธิบาย การจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ ใช้เป็นหลักสำคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบายของร้านยาชุมชนอบอุ่นให้
บรรลุผลการดำเนินการตามเป้าหมายของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 ผู้วิจัยสรุปกรอบแนวคิดภาพรวมของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ 2 
ทฤษฎีพ้ืนฐาน 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ และทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร ร่วมกับการ
ทบทวนวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตามภาพท่ี 1 
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การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
ทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร 

1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน 1) การดำเนินการขององค์กรต้องอาศัยทรัพยากร 

2) การมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน 2) ทรัพยากรภายในองค์กร เกิดจากสิ่งแวดลัอม 
ขององค์กร 

3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 3) สิ่งแวดล้อมมีผลต่อทุกองค์กร 

4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง 

4) ทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ซ่ึงองค์กรอื่น
จะมีทรัพยากรนั้นอยู ่

5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 5) ทรัพยากรเป็นฐานสำคัญในการทำธุรกิจ 

6) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน 
6) องค์กรที่ดำเนินอยู่ มกีารเชื่อมโยงกับองค์กร
อื่นในการดำเนินการ 

7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
7) การพึ่งพาทรัพยากรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กัน 

ทฤษฎีการจัดการอย่างสร้างสรรค์             ทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ          ทฤษฎีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

แนวทางปฏิบัติ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค ์
ตัวแปรสาเหตุ การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร ตัวแปรผลลัพธ์ ความสามารถเชิงพลวัต 

ประเมนิสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้ม
ของงาน ความสามารถด้านนวตักรรมการตลาด 

ตัวแปรหลัก การจัดการเครอืข่ายธรุกิจอย่างสร้างสรรค์ ผลการดำเนนิงานของร้านยา 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพรวมการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

การ 
บูรณาการ
ระหว่าง
องค์กร 

 
 

ความ 
สามารถใน
การปรับ

เอกลักษณ์
ทาง

วัฒนธรรม 

ทักษะความ 
สัมพันธ ์
เชิงสังคม 

ความ
ไว้วางใจ 

บนพื้นฐาน
จริยธรรม
ระหว่าง
องค์กร 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

ผลความน่าจะเป็นของการวิจยัในอนาคต 

วิธีการดำเนินการวิจยั และเสนอแนะผลการวิจยั 

การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

การจดัการเครือข่ายธุรกิจอย่างสรา้งสรรค ์
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การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวถึงดังกล่าว ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยกำหนดตัวแปร
หลักที่ทบทวนวรรณกรรมเป็นองค์ความรู้ตัวแปรหลักใหม่ซึ่งเป็นตัวแปรหลักประสิทธิภาพของร้านยา
ชุมชนที่เน้นแนวทางในการสร้างและสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมของไทยให้เกิดการเชื่อมโยงของ
เครือข่ายธุรกิจคือ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายในระบบสาธารณสุข แสดงให้เห็นถึงผลของตัวแปรที่ศึกษา
ดังที่ปรากฏประกอบด้วย การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ( Creative Business Network 
Management) ความสามารถเชิงพลวัต  (Dynamic Capability) ความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด (Marketing Innovation Capability) ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (The 
Service of The Co-Operated Pharmacy Performance) การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 
(Knowledge Sharing Between Organizations) และ ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของงาน (Assess the Uncertainty of the Task Environment) ตามภาพท่ี 2 
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ตอนที่ 3 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบูรณาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 ผู้วิจัยรวบรวมวรรณกรรม และแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดการจัดการอย่างสร้างสรรค์ 
  2. แนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

1. แนวคิดการจัดการอย่างสร้างสรรค์ 
การจัดการอย่างสร้างสรรค์คือ ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการการเชื่อมต่อของความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กร การจัดระเบียบความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพ่ือโอกาสในการทำการค้าที่ประสบ
ความสำเร็จ การจัดการเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติทั่วไปสำหรับการเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจคือ 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจต้องมีส่วนร่วมในธุรกิจในขณะเดียวกันก็รับความเสี่ยงของความคิด
สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มองค์กร ควรนำไปสู่ เป้าหมายที่แน่นอนตาม
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถให้การสนับสนุนเพ่ือให้มั่นใจว่าได้นำความรู้มาใช้มา
ปรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการตลาด ผลการวิจัยดำเนินการในกระบวนการของการค้า ความรู้ที่
สร้างขึ้นจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรมด้วยการใช้การจัดการอย่างสร้างสรรค์ 
การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการอย่างสร้างสรรค์ที่สามารถเรียนรู้ร่วมกัน (Hana, 2020) เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงที่สำคัญเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญเช่น คุณภาพบริการและความรวดเร็วในการ
ปรับปรุง หลักการของการปรับระบบโครงสร้างมี 3 หลักการ ดังนี้ 1) หลักการขององค์กรที่มีเหตุผล
ของกระบวนการทางธุรกิจที่รวมเอากิจกรรมหลายอย่างไว้ในกระบวนการเดียว 2) หลักการของ
ประชาธิปไตยที่พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) หลักการของการมอบอำนาจให้ความเร็วใน  
การตัดสินใจ  

สำหรับการสร้างกระบวนการทางธุรกิจใหม่ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 1) การประสานงาน
ของกระบวนการสร้างใหม่ด้วยกลยุทธ์องค์กร 2) การวิเคราะห์ลักษณะของกระบวนการทางธุรกิจที่มี
อยู่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุวัตถุประสงค์และเข้าใจโอกาสในการปรับปรุง และสร้างประสิทธิภาพ  
3) การกำหนดชุดของกระบวนการที่ปรับปรุงแล้วซึ่งให้มูลค่าเพ่ิมทั้งสองอย่างรวมกันกับกระบวนการ
อ่ืน 4) การดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ และการตรวจสอบ 5) เริ่มต้นรอบใหม่ของการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจในอนาคต และแผนกลยุทธ์ขององค์กร แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการ
แนะนำวิธีการใหม่ในทฤษฎี และการปฏิบัติของการจัดการ ปรับระบบที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับ
องค์กร สถานการณ์ดังกล่าวมักเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และดังนั้นกระบวนการสร้างใหม่จึ งถูก
มองว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีตำแหน่งผู้นำที่มุ่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว และ
ความได้เปรียบในการแข่งขันที่มั่นคง ความสำคัญของแง่มุมทางสังคมของกระบวนการทุกวันนี้มีความ
ต้องการแนวทาง และแนวทางใหม่ ๆ ในกระบวนการจัดการทรัพยากรขององค์กร การพัฒนาความ



  40 

เป็นอยู่  ความคิดสร้างสรรค์ ( Irina, 2017) มีความจำเป็นที่จะต้องออกจากระบบตามความรู้  
ความสามารถองค์ความรู้การดำรงอยู่และหลักการ นำไปสู่การสร้างและการดำเนินการนวัตกรรม การ
จัดการอย่างสร้างสรรค์ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับปรุงและการจัดการคุณภาพ มีความ
แตกต่างพ้ืนฐานระหว่างกระบวนการ ของการจัดการอย่างสร้างสรรค์ และการจัดการคุณภาพ การ
จัดการอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการแทนที่กระบวนการที่มีอยู่กับกระบวนการใหม่ ในขณะที่
กระบวนการจัดการคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร 
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรในการผลิตความรู้ใหม่ไม่เพียงแต่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของการวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถใน
การสร้างสรรค์ ของการปรับตัวขององค์กรเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยต้องการความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องขององค์กร ด้วยความต้องการที่จะอยู่
รอดในสังคมข้อมูลสมัยใหม่ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็ว ของการประมวลผลข้อมูลการก่อตัว และการนำ
ความรู้ใหม่ไปใช้ในการดำเนินการในทางปฏิบัติ บนพ้ืนฐานของความสำเร็จ และความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร (Lyskova, 2014) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้รับความรู้ใหม่พร้อมปรับปรุง
คุณสมบัติ และทักษะในระดับสูงสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของความรู้ความ
เข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ถูกกำหนดโดยความเฉพาะเจาะจงของงานทางปัญญาการกำหนด
เป้าหมาย ระบุวิธีที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดใน
ระบบของการจัดการความรู้ความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถขององค์กรในการ
จัดระเบียบวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล และปฏิเสธที่จะทำซ้ำ การควบคุมเป็นหนึ่งในความท้าทายของ
องค์กรสมัยใหม่คือ การสร้างเงื่อนไขสำหรับการตระหนักถึงศักยภาพเชิงนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์เป็นโอกาสสำหรับพนักงานในการดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมการ
เติบโต ขององค์กรบนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยี ความรู้นวัตกรรมที่ทันสมัย การจัดการอย่าง
สร้างสรรค์ และการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้  

การพัฒนาทางปัญญาอย่างต่อเนื่องการรับรู้ถึงความต้องการที่จะได้รับความรู้ใหม่ การพัฒนา
ความสามารถระดับมืออาชีพที่กำหนดระดับของความพร้อมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา 
และการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม การปรับปรุงระบบแรงจูงใจและเหนือสิ่ งอ่ืนใดแรงจูงใจของกิจการ 
การสร้างรูปแบบความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและทัศนคติในการทำงานโดยมีพ้ืนฐานจากหลักการ
ของความซื่อสัตย์ และความคิดสร้างสรรค์เป็นการเปิดกว้างต่อนวัตกรรมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร การตระหนักถึงความรับผิดชอบสำหรับกระบวนการและผลของ
งาน การรับรู้ไม่เพียงแต่เป็นมืออาชีพ แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติการเปิดรับความคิดใหม่การมีความ
ทะเยอทะยานที่ดีต่อเป้าหมายองค์กร และแผนการที่ท้าทายความสามารถ เพ่ือให้บรรลุการจัดการ
อย่างสร้างสรรค์ สามารถรับกับความท้าทายตามสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงความซับซ้อนของงาน 
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การบรรลุเป้าหมาย ความสามารถในการควบคุมกระบวนการ ความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็น
ทั้งหมดสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง การจัดการอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการของกิจกรรม
ทำให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมโยงขององค์ความรู้ มุ่งเน้นไปที่การสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องด้วยความริเริ่มการเสริมสร้างคุณค่าการจัดการอย่างสร้างสรรค์ (Lyskova, 2016) 

2. แนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ธุรกิจต้องปรับการดำเนินงาน

และปรับปรุงการทำงานขององค์กรเพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและทำให้เกิดกำไรในการดำเนินงาน
ของธุรกิจ 

ความหมายของความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขององค์กรที่สร้างความ

แตกต่างจากคู่แข่งขัน อันเกิดจากการนำทรัพยากรที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน สร้างนวัตกรรมทำให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (สุชน ทิพย์ทิพากร วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และจันทนา แสนสุข, 2561)  
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสามารถทำได้ในลักษณะ การเป็นผู้นำด้านต้นทุนด้วยการปรับ
การปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ หรือการทำกำไรได้ดีกว่าจากการผลิตสินค้าหรือบริการที่เหนือกว่า
คู่แข่งขัน ส่งผลต่อความสำเร็จและความอยู่รอดขององค์กร  (วิไล พ่ึงผล และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , 
2561) 

ประเภทของความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ (Rowe, 1998) 
 1) ความได้เปรียบทางการแข่งขันชั่วคราว (Temporary Competitive Advantage) เกิดข้ึน
ระยะไม่นาน องค์กรอื่นสามารถเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว  
 2) ความได้เปรียบทางการแข่งขันถาวร (Sustained Competitive Advantage) เกิดขึ้นใน
องค์กรจะคงอยู่กับองค์กรนั้นโดยองค์กรสามารถรักษาความได้เปรียบเหนือองค์กรอ่ืนได้อย่างถาวร 

องค์กรสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมาจากกลยุทธ์ 6 แบบดังต่อไปนี้ (Fehr and 
Falk, 1999) 
 1) ความได้เปรียบจากการเป็นรายแรกของตลาด (Customer Market Advantage) คือการ
สร้างตลาดใหม่หรือเป็นรายแรกที่ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าซึ่งการริเริ่มในสิ่งที่ยังไม่มีในตลาดเกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 2) ความได้เปรียบในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product and Service Advantage) 
องค์กรสามารถตอบสนองต่อลูกค้าด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของ
องค์กรเป็นการสร้างความแตกต่างขององค์กร 
 3) ความได้เปรียบทางการสร้างห่วงโซ่คุณค่าของระบบธุรกิจ (Business System of Value 
Chain Advantage) องค์กรดำเนินการที่สำคัญในการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 



  42 

 4) ความได้ เป รียบทรัพยากรขอ งระบบสินทรัพย์  (System Assets of Resources 
Advantage) สินทรัพย์ขององค์กรมีสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน องค์กรใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรขององค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดข้ึน  
 5) ความได้เปรียบของพันธมิตร (Partner Advantage) องค์กรสามารถพัฒนาธุรกิจด้วย 
การหาคู่ค้าใน สร้างพันธมิตรทางธุรกิจขององค์กรด้วยการเลือกพันธมิตรให้เหมาะกับองค์กรเพ่ือ 
การรวมจุดแข็งระหว่างองค์กรในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  
 6) ความได้เปรียบของขนาดและขอบเขต (Scale and Scope Advantage) องค์กรสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันจากขนาดและขอบเขตในการผลิตและบริการทำให้เกิดความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนการดำเนินงานขององค์กร 
 การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึง
ความสามารถในการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น (Christopher and Ann-Frances, 2007) โดยดำเนินงานด้าน
การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมสาธารณสุขในประเทศโดยจะเห็นว่าการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นเป็น
สิ่งที่ทำให้องค์กรเหนือกว่าคู่แข่งในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับการเพ่ิมความได้เปรียบในการ
แข่งขันขององค์กรต้องศึกษาปัจจัยขององค์กร (ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา และ อรพรรณ คงมาลัย, 
2557) ในการหาแนวทางปรับตัวเพ่ือให้แข่งขันกับองค์กรอ่ืนในตลาด ความได้เปรียบทางด้านการ
แข่งขัน องค์กรสามารถสร้างขึ้นมาจากเงื่อนไขของตลาดและสภาพแวดล้อมภายในของอุตสาหกรรม 
ตามหลักแนวคิดของ Porter (2008)  พิจารณาจากองค์ประกอบความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการผลิต (Input/Factor Conditions) เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากร
ที่เข้ามามีผลกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ เช่น แหล่งเงินทุน ที่มีผลต่อการดำเนิน
ธุรกิจขององค์กร 2) ด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ขององค์กร (Context for Firm Strategy and 
Rivalry Context) สภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุรกิจ 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน 
(Related and Supporting Industries) การมีอยู่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง  ผู้จัดจำหน่ายและอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4) เงื่อนไขด้านอุป
สงค์ (Demand Conditions) ขึ้นอยู่กับ ทัศนคติ รสนิยม และความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้า
และบริการขององค์กร องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
 จากที่ ได้กล่าวมาด้วยการทบทวนทฤษฎี และวรรณกรรม ผู้วิจัยสามารถสรุปนิยาม
ความหมายของตัวแปรหลัก การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์หมายถึง ความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรและให้การแลกเปลี่ยนความสามารถในการพัฒนาและใช้ ความสัมพันธ์
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ระหว่างองค์กรกับเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมกับความสัมพันธ์ของพันธมิตรในเครือข่ายธุรกิจขององค์กร (Hsian-Ming & Hsin-Feng 2019) 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรควรนำไปสู่เป้าหมายที่แน่นอน 
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ควร และสามารถให้การสนับสนุนการดำเนินงานระหว่าง
องค์กร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าความรู้ที่สร้างขึ้นจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็น
นวัตกรรมระหว่างองค์กร ขั้นตอนของการถ่ายทอดจากความรู้สู่การใช้งาน ความคิดริเริ่มระหว่าง
องค์กร การสร้างกลยุทธ์ขององค์กรมุ่งเป้าไปที่การยอมรับและสร้างขีดความสามารถการร่วมมือของ
องค์กรกับพันธมิตรภายนอกรวมถึงมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ นอกจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
ความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายความรู้ในบางพ้ืนที่ที่ขาดความเชี่ยวชาญ การจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์กร เป็นแนวคิดทางเทคนิคทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาบางส่วน
องค์กรของความร่วมมือระหว่างองค์กร (Hana, 2020) 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าความรู้และเป็นคุณค่าที่ไม่มีตัวตนมี
ความสำคัญต่อองค์กร การแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรในสิ่งที่มีคุณค่าให้มีผลต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์
ขององค์กร สามารถวิเคราะห์การสร้างคุณค่าจากหลายมุมมองเช่น เวลา เป้าหมาย ทรัพยากร 
ผลลัพธ์ ต้นทุน หรือมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น โดยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์อาศัยเทคโนโลยี
ใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบสำหรับการส่งต่อความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร 
การแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ด้วยการแลกเปลี่ยนในรูปสินค้าและบริการที่
ตรงไปตรงมาเกิดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่จับต้องไม่ได้สำหรับสิ่ งไม่
มีตัวตน จากการศึกษาก่อนหน้านี้ของบริษัทยา ผ่านผู้ประกอบการพิจารณาจากสินค้า บริการ รายได้ 
และความรู้ ความสำคัญของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยาจากผู้ให้บริการ ด้วยทักษะวิธีการสื่อสารเกี่ยวกับ
โรคมีความสำคัญเพ่ือให้วิธีการที่ผู้ให้บริการสามารถกำหนดการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการ 
เพ่ือก่อให้เกิดความราบรื่นในการสื่อสารต่อลูกค้า ร่วมกับสื่อสารการตลาด ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างแท้จริงและสามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้น
ที่ความรู้ และคุณค่าของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Verna, 2000) 

การศึกษาครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ( Creative Business 
Network Management) โดยศึกษาจากร้านยาชุมชนอบอุ่นในโครงการรับยาใกล้บ้านที่เข้าร่วม
เครือข่ายกับโรงพยาบาลเป็นการสร้างให้ผู้ประกอบการร้านยาชุมชน โดยสามารถนำผลที่ได้การวิจัย
ไปใช้พ่ือการออกแบบการจัดการตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมและในพ้ืนที่
ของร้านยาชุมชนได้เปิดดำเนินการ โดยการใช้แนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร ร่วมกับแนวคิด
ทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจมาบูรณาการร่วมกันพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็น
กลไกในสร้างเครือข่ายร่วมกันในการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรคือการสร้างรายได้ 
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และสร้างโอกาสให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยังยืนภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Frances & Cynthia, 2019) 

จากแนวคิดทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจในด้านการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ถือเป็นความสามารถในการสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันใน
การทำงานด้วยความสามารถในการสื่อสารระหว่างองค์กร และการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างองค์กรทีมีความสามารถหรือมีความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกันในระดับสูงจะสามารถควร
พัฒนาเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กรและสามารถสร้างสรรค์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานธุรกิจระหว่างองค์กร (Elia, Adam, & Kenneth, 2019) และยังมีความจำเป็นต้องมี
การบูรณาการระหว่างองค์กร เป็นการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์ขององค์กรจากการ
วางแผนและการจัดการบุคลากรระหว่างองค์กรตามแนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร เพ่ือพัฒนา
แนวคิดของการจัดการเครือข่ายธุรกิจธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ขององค์กร (Thomas & Hans 2004) 
ร่วมกับการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของเครือข่ายธุรกิจ
จากการผสมผสานทางเทคโนโลยีระหว่างองค์กรร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเน้นเทคโนโลยีให้เกิดความ
ได้ เปรียบ ในการแข่ งขัน  (Pemila, Huang, & Chang, 2020) และเครือข่ ายธุรกิจยั งต้องมี
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการปรับและการแลกเปลี่ยนเอกลักษณ์
วัฒนธรรมระหว่างองค์กรด้วยการแลกเปลี่ยนข้อเสนอและการทำงานร่วมกัน (Abubakar, Hamzah, 
Maher, & Alev, 2019) ซึ่งมีความจำเป็นในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรในการ
สร้างความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรมีส่วนประกอบต่าง ๆ คือความเชื่อใจเป็น
ปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาเครือข่ายภายในแต่ละกลุ่มขององค์กร โดยแต่ละองค์กรมีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่สร้างประโยชน์และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันของเครือข่าย
ธุรกิจด้วยความไว้วางใจ และจริยธรรมระหว่างองค์กร (Elia, Adam, & Kenneth, 2019)  

ผลจากการศึกษาประเด็นดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัยได้สรุปตัวแปรหลัก คือการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Creative Business Network Management: CBN) ประกอบด้วยปัจจัย 5 
ด้านตามภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ตัวแปรบูรณาการ และตัวแปรสังเกต 

 
ภาพที่ 3 ตัวแปรบูรณาการ และตัวแปรสังเกตคือการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

มีปัจจัยทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม 2) การบูรณาการระหว่าง
องค์กร 3) การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 4 ) ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม  และ 5) ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร จากการศึกษาของ Elia, 
Adam, & Kenneth (2 0 1 9 ) , Elaine, Luis, & Joseane (2017), Pemila, Huang, & Chang 
(2020), Abubakar, Hamzah, Maher, & Alev (2019) และ Thomas & Hans (2004) ดังต่อไปนี้ 

3.1 ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relational Skill) หมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน และการทำกิจกรรมร่วมมือกันทำให้เกิดการเรียนรู้ และส่งผ่านข้อมูลระหว่างองค์กรทำให้เกิด
คุณค่าที่สามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างองค์กรเริ่มจากความสัมพันธ์ทางสังคมคือ 
ความเชื่อถือไว้วางใจกันระหว่างเครือข่าย และสถาบัน (Elaine, Luis, & Joseane, 2017) เกิด
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบ่งเป็น 2 ประเภท ความสัมพันธ์ทางสังคมภายใน และความสัมพันธ์ทาง
สังคมภายนอกคือ ความสัมพันธ์ทางสังคมภายใน เกี่ยวพันกับความรู้สึก และทัศนคติ เช่น ความ

ความสามารถใน
การปรับเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 
Ability to adjust 
cultural identity 

การบูรณาการระหว่าง
องค์กร  

Integration between 
organization 

การจดัการเครือขา่ยธรุกิจอย่าง
สร้างสรรค์ Creative 
Business Network 

Management  

 

ทักษะความสัมพนัธท์าง
สังคม 

Social relational skill 

การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
Technological innovation 

interweavement 

ความไว้วางใจบนพืน้ฐาน
จริยธรรมระหว่างองค์กร 

Trust and ethics 
between organization 



  46 

เชื่อถือไว้วางใจระหว่างองค์กร การสร้างคุณค่าร่วมกัน และความเกื้อกูลกัน ความสัมพันธ์ทางสังคม
ภายนอก เป็นการกระทำหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่สร้างข้ึนด้วยเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่งให้ผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรในสองประการคือ 
การลดต้นทุนทางธุรกรรม และการลดต้นทุนในการตรวจสอบการดำเนินงาน เช่น การสามารถทำการ
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างองค์กรโดยมิต้องมีการทำประกันภัยหรือทำสัญญาอย่างเป็นทางการ มีผลให้
องค์กรไม่ต้องดำเนินการทางธุรกรรม อีกทั้งองค์กรไม่ต้องจัดหาตัวแทนในการควบคุมดูแลการ
ดำเนินการทางธุรกรรมระหว่างองค์กร (Treevanchai, S., 2003) ช่วยลดต้นทุนการตรวจสอบดูแล
การดำเนินงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรที่เป็นความสัมพันธ์ภายนอกระหว่างองค์กรองค์กรกับ
ลูกค้า ผู้จัดจำหน่ายหรือคู่ค้า และการวิจัยและพัฒนา ถือเป็นทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม (Ming, 
2016)  เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมธุรกิจระหว่างองค์กรถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ
อธิบายการดำเนินงานระหว่างองค์กร และสิ่งนี้มีส่วนช่วยให้เกิดการพ่ึงพาทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
องค์กร (Kalinic, Sarasvathy, & Forza, 2014) ถือเป็นการจัดการเครือข่ายธุรกิจในการทำงานที่มี
การจัดการที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกันระหว่างองค์กร มีการขยายแนวคิดด้านการตลาด 
และการมีปฏิสัมพันธ์ในการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กร การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์เกิดจากทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมในการติดต่อระหว่างองค์กร มีการทำงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กร และมีแนวโน้มในการสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่เหมาะสมหรือบรรยากาศ
ในการทำงานร่วมกันเกิดการสร้างการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้การจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ที่มีการจัดการระหว่างองค์กรที่เหมาะสม จากการเพ่ิมความร่วมมือในการ
ดำเนินงานระหว่างองค์กร และสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กร จากการเริ่มการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายในการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ระหว่าง
องค์กร (Zhining, Nianxin, & Huigang, 2014) ผ่านเครือข่ายธุรกิจโดยใช้ทักษะความสัมพันธ์ทาง
สังคมท่ีเริ่มจากการติดต่อระหว่างองค์กรในการทำงานร่วมกันและสร้างสภาพแวดล้อมการดำนินงานที่
เหมาะสมในการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรให้มีการจัดการที่เหมาะสมภายในองค์กร และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างองค์กร (Nurliza, Uchenna, & Gerald, 2010) 

3.2 การบูรณาการระหว่างองค์กร (Integration Between Organization) หมายถึง
ความสามารถในการดำเนินการจัดการเครือข่ายด้วยการใช้ความรู้หรือทักษะความสามารถร่วมกัน
ระหว่างองค์กร ด้วยการบูรณาการระหว่างองค์กร จากการวางแผนร่วมกันระหว่างองค์กร การจัดการ
ด้านบุคลากรในการทำงานร่วมกัน และการควบคุมการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร เกิดจากการ
ประสานงานของเครือข่ายธุรกิจ ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรและจากการใช้
ความสามารถระหว่างองค์กร ทำใหกิดการดึงดูดลูกค้า การขายผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการพัฒนา 
และใช้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรร่วมกับเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงความสามารถระหว่าง
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องค์กรกับความสัมพันธ์ร่วมกันของพันธมิตรในเครือข่ายด้วยการนำความสามารถเครือข่ายระหว่าง
องค์กร ในการดำเนินงานระหว่างองค์กรทำให้เกิดการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และจาก
คุณสมบัติการจัดการเครือข่ายธุรกิจที่ มีการจัดการบูรณาการระหว่างองค์กร ร่วมกันสร้าง
ความสัมพันธ์ขององค์กรจากการขยายไปสู่ด้านการตลาดด้วยการเน้นการมีปฏิสัมพันธ์การทำงาน
ร่วมกันระหว่างองค์กร จากการแบ่งปันข้อมูลและมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร 
(Thomas & Hans 2004) สำหรับเครือข่ายสาธารณสุขชุมชนมีการนำความสามารถการบูรณาการ
ระหว่างองค์กร มาใช้ในการบูรณาการระหว่างองค์กรเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแล
สุขภาพของผู้รับบริการ โดยแต่ละองค์กรดำเนินงานร่วมกันด้วยการประสานงานตามระบบโครงสร้าง
การดำเนินงานอย่างเป็นทางการ ด้วยการระบุปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นและแก้ไขด้วยการบูรณา
การระหว่างองค์กร ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานอาศัยการบูรณาการเครือข่ายระหว่างองค์กรที่มี
ความเข้มแข็งจากการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างองค์กรช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในเครือข่ายธุรกิจ โดยเครือข่ายนำทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรด้วยการแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างองค์กร ซึ่งข้อมูลถือเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานสำหรับองค์กร และสร้างการดำเนินงานร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการใช้ข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์จำนวนมาก
ในการดำเนินงานร่วมกันในการจัดการเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กร หากทรัพยากรที่จำเป็นในการ
พัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กรที่มีการบูรณาการทรัพยากรเหล่านี้
ร่วมกันย่อมทำให้องค์กรได้รับประโยชน์ในการดำเนินงานและเกิดประสิทธิผลในการแข่งขัน (Honglei 
& Julie 2019) 

3.3 ก า รผ ส ม ผ ส าน น วั ต ก ร รม ท า ง เท ค โน โล ยี  (Technological Innovation 
Interweavement: TII) หมายถึง กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในบริบทที่กว้างกว่าการดำเนินงาน
ของบริษัทเดียว จากการจัดการเครือข่ายธุรกิจด้วยการผสมผสานทางเทคโนโลยีของการทำงาน
ร่วมกันจากการใช้นวัตกรรมโดยเน้นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงสัมพัทธ์ ระดับที่เข้าใจ 
และดำเนินงานระหว่างองค์กรร่วมกันได้  (Pemila, Huang, & Chang, 2020) ด้วยการเลือกใช้
นวัตกรรมพิจารณาจากนวัตกรรมดังกล่าวสามารถเข้ากับเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่แล้วได้ ทำให้การ
ทำงานร่วมกันของเครือข่ายระหว่างองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ (Kim, & Ko, 2014) ทำให้เกิด
การดำเนินงานร่วมกันของพันธมิตรขององค์กรในทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่มีการจัดการเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจากการเปลี่ยนแปลงด้วยการผสมผสานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กกรและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ทำให้งานด้านการจัดการและเทคโนโลยีระหว่างองค์กรที่
เปลี่ ยนไป (Vladimir, Andrey, Alla, Anna, & Olga, 2020) ต้องมีการจัดการที่ เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง สภาพสังคมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และการระบาดของโรคซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการนำโครงสร้างการจัดการเครือข่ายระบบใหม่เข้ามา



  48 

ใช้เพ่ือการปรับปรุงการประสานงาน การตัดสินใจ และการนำทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ มากำหนด
ลักษณะเครือข่ายระหว่างองค์กรที่มีโครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรที่
ทันสมัย และใช้วิธีการแบบแยกส่วนตามแนวทางดำเนินงานของเครือข่ายระหว่างองค์กรในการ
ผสมผสานเทคโนโลยีในการนำส่งข้อมูลร่วมกันซึ่งช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ ทำให้เพ่ิม
กระบวนการขายและบริการได้อย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กร (Bojan, O., Jianguo, D., Danijela, G., 
Diana, T., Muhammad, A. S. K., & Ilimdorjon, J., 2020) จากความสำคัญของข้อมูลซึ่งเป็น
ทรัพยากรสำหรับการนำมาใช้โดยอาศัยการผสมผสานทางนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพ่ิมมีผลให้
องค์กรต้องปรับกลยุทธ์และพัฒนาวิธีการในการรวมข้อมูลเข้ากับกระบวนการสร้างมูลค่าจากการ
ผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ิอการสื่อสารข้อมูลระหว่าวงองค์กรเป็นการพ่ึงพาทรัพยากรเพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการนำข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยองค์กรมาแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กรใน
เครือข่าย ทำให้เกิดประโยชน์จาการแบ่งปันข้อมูลในด้านความร่วมมือ จากการทำงานระหว่างองค์กร
ร่วมกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย เพ่ือสร้างคุณค่าใหม่จากการผสมผสานทางนวัตกรรมและนำเสนอ
บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ไปสู่เป้าหมายขององค์กรเพ่ือขับเคลื่อนการดำนินงานด้วยเทคโนโลยี คือ
การปรับปรุงกระบวนการภายใน เช่น การวางแผนสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน หรือการเสนอ
บริการใหม่ เช่น การพัฒนาตลาดข้อมูลแบบกระจายไปสู่ตลาดเป้าหมาย ซึ่งต้องใช้มาตรการร่วมกัน
ระหว่างองค์กร กฎหมาย และความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและมีความ
ปลอดภัยในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กร (Joshua, G., & Boris, O., 2020) 

3.4 ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Ability to Adjust Cultural 
Identity) หมายถึง การปรับคุณสมบัติเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กร โดยการปรับหรือนำ
ทักษะระหว่างองค์กรที่มีในแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกิดเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมระหว่างองค์กร 
การแลกเปลี่ยนแนวคิดและการทำงานร่วมกันด้วยการปรับวัฒนธรรมระหว่างองค์กรด้ วยการใช้
ความสัมพันธ์จากการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร ด้วยการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง
องค์กรจากความสัมพันธ์ของพันธมิตรในเครือข่าย (Thomas & Hans 2004) โดยวัฒนธรรมองค์กรมี
ส่วนในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรที่
ตอบสนองกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างองค์กรที่มีประสิทธิภาพย่อมสามารถกระตุ้นให้
เกิดกิจกรรมการจัดการที่ตอบสนองด้านการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความรู้ของการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  (Abubakar, Hamzah, Maher, & Alev, 2019) โดยเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมองค์กรมีสามปัจจัยหลักอันประกอบด้วย บรรทัดฐาน ความเชื่อ และค่านิยม จากปัจจัยทั้ง
สามนี้เป็นปัจจัยหลักสำหรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ในการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้แต่
ละองค์กรสามารถเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจและร่วมมือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดพันธมิตรธุรกิจซึ่ ง
เครือข่ายได้รับอิทธิพลจากส่วนประกอบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความแตกต่างที่หลอมรวมเข้า
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ด้วยกันและก่อให้เกิดทุนทางสังคมและความร่วมมือระหว่างองค์กร (Huang, 2013) จากบรรทัดฐาน
ของแต่ละองค์กรที่ร่วมกันดำเนินงานเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างองค์ กร 
และจากความเชื่อที่เกิดขึ้นนำไปสู่เป้าหมายในการปรับเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มีอยู่ตามหลักการทาง
จริยธรรม และกรอบกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นตามค่านิยมของแต่ละองค์กร โดยหลักการจะขึ้นอยู่กับคุณค่า
ทางวัฒนธรรม และจริยธรรมระหว่างองค์กร ทำให้เกิดการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ใน
ระบบที่มีรูปแบบการทำงานที่ยุติธรรมเที่ยงตรง และเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กร 
(Elaine, Luis, & Joseane 2017) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนอง
การแข่งขันทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมซึ่งมีอิทธิพลต่อองค์กรในการปรับความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะความสามารถของแต่ละองค์กรจากการปรับเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรร่วมกัน โดยการทำเช่นนี้องค์กรจะพัฒนาแนวการดำเนินการเชิงบวกต่อ
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Nurliza, Uchenna, & Gerald, 2010) ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร
ดีขึ้นกว่าการใช้ความรู้ที่ประมวลผลโดยปราศจากความสามารถในการปรับเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ระหว่างองค์กร ซึ่งเพ่ิมโอกาสองค์กรในการแบ่งปันความรู้จากองค์กรหนึ่งไปสู่อีกองค์กรหนึ่งในการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ การเพ่ิมคุณค่าของการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง
องค์กร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อขนาดของเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้นมีแนวโน้มที่จะ
แลกเปลี่ยนความรู้อันมีคุณค่าจากการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กร (Susan, Alan, 
Diana, & Priscilla, 2013) จากเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เป็นตัวแปรที่สำคัญในการปรับให้เกิดการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิผลในการดำเนินงานโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมที่ช่วย
เพ่ิมการเชื่อมโยงของระบบที่ซับซ้อนระหว่างองค์กร (Ali, Afkar, Muhammad, Immad, & Fariha, 
2010) 
 3.5 ความไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร (Trust and Ethics Between 
Organization) หมายถึง ความสามารถในการสร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันเช่น ความไว้วางใจ 
ความมั่นใจ ความจริงใจ และความซื่อสัตย์ ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรอื่น ๆ ซึ่งเก่ียวข้อง
กับการปลูกฝังความรู้สึก และการรับรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรอ่ืนว่าไม่มีเจตนาที่จะบิดเบือนในการ
ทำงานระหว่างองค์กร สร้างความจริงใจที่ชัดเจนให้กับผู้ประกอบการ  และองค์กรในเกิดความ
ประทับใจที่ดี และมีความจริงใจ ถือเป็นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กร 
สำหรับการดำเนินงานร่วมกันจะต้องเริ่มจากการจัดการให้เกิดความประทับใจและสร้างความไว้วางใจ
บนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่แสดงให้กับองค์กรอ่ืนในการ
พยายามให้เกิดความร่วมมือในแบ่งปันทรัพยากรระหว่างองค์กรที่มีศักยภาพ ลักษณะที่แสดงออกของ
องค์กร เช่น ภาพลักษณ์และจริยธรรมขององค์กรต่อองค์กรอ่ืน (Elaine, Luis, & Joseane, 2017) 
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การจัดการความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร ด้วยการดำเนินงานขององค์กรต้องทำ
การโน้มน้าวเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรในการดำเนินงานระหว่าง
องค์กรก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันจากการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจตามแนวคิด
เครือข่ายธุรกิจ และแนวคิดการพ่ึงพาทรัพยากรทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การจัดการ ผ่าน
กระบวนการการจัดการความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร พร้อมกับการส่งเสริม
โครงการธุรกิจระหว่างองค์กร (Elia, Adam, & Kenneth, 2019) มีบทบาทสำคัญในความตั้งใจใน
การก่อให้เกิดการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการแบ่งปันทรัพยากร เพ่ิม
ความสำเร็จจากความร่วมมือ และโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร เพ่ือการดำรงอยู่
และสร้างความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรในเครือข่ายธุรกิจควรมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจที่สามารถส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรที่ดีขึ้น (Virginie, 
Douglas, Maeve, & Xavier, 2016) ดังนั้นความไว้วางใจระหว่างองค์กรเป็นการพัฒนาการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรประกอบกับสภาพแวดล้อมในการแบ่งปันความรู้ และการจัดการการ
ดำเนินงานร่วมกันอย่างมีความซื่อสัตย์  ไว้วางใจร่วมกับจริยธรรมระหว่างองค์กร (Nurliza, 
Uchenna, & Gerald, 2010) 

ดังนั้นความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่
แข็งแกร่งที่สามารถนำมาใช้เพ่ือช่วยใหกิดเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กร โดยความสำคัญของความ
ไว้วางใจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วย
ความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างองค์กร และพันธมิตร (Ring, 2003) และการดำเนินงานระหว่างองค์กร 
ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ (Geneste & Galvin 2013) และการสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ไว้วางใจระหว่างพันธมิตรที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเกิด ความเชื่อมั่นระหว่างพันธมิตรมี
ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้เนื่องจากความไว้วางใจ ทำให้เกิดการลดกิจกรรม
การตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานระหว่างองค์กรจากพันธมิตรในการดำเนินงานสร้างความ
เชื่อมั่นจากความไว้วางใจระหว่างองค์กร (Maurizio, Andrea, Ewald, & Matthias, 2019) 

 
ตอนที่ 4 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สร้างโอกาสทางตลาดโดยมีผลลัพธ์ 2 ตัวได้แก่  
1) ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด และ 2) ความสามารถเชิงพลวัต จากข้อมูลหรือความรู้
สำหรับความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด และความสามารถเชิงพลวัต ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของธุรกิจ โดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สามารถพิจารณาและทำ
ความเข้าใจแนวโน้มของตลาดและโอกาสขององค์กร ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถ  
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ด้านนวัตกรรมการตลาดในการตอบสนองต่อโอกาสทางการตลาด (Hsian-Ming & Hsin-Feng, 
2019) จากการใช้ความสามารถของเครือข่าย และการทำงานร่วมกันระหว่ างองค์กร เป็นกุญแจสู่
ความสำเร็จด้วยนวัตกรรมจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลต่อระดับของการถ่ายทอด
ความรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีผลต่อความสามารถของนวัตกรรมการตลาดระหว่างองค์กร ดังนั้น
การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกเช่น ลูกค้า คู่แข่ง ตัวแทนจำหน่าย สมาคมและอ่ืน ๆ สามารถใช้
ปัจจัยภายนอกที่มีประโยชน์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาตลาดและการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานขององค์กร (Sulaiman & Shehnaz, 2019)  

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น 

4.1 ความสามารถทางนวัตกรรมการตลาด หมายถึงกระบวนการที่องค์กรรวบรวมความรู้
และทักษะมาใช้ในการจัดการทรัพยากรภายในและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือสร้าง
ความรู้ทางนวัตกรรมการตลาดให้กับองค์กร เพ่ือการตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้นและ
นำไปสู่ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนขององค์กร สามารถดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ในการที่องค์กรสามารถบรรลุข้อได้เปรียบในการ
แข่งขันโดยการพัฒนาความสามารถทางการตลาดโดยการรวมทรัพยากรภายในและภายนอก ทำให้
ความสามารถทางนวัตกรรมการตลาดมีความสำคัญต่อการรวมกันดำเนินงานของการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของทรัพยากรในการดำเนินงาน และประสิทธิผลขององค์กร (Thuong, 
Xiaorong, & Qinghong, 2017) 

ความสามารถทางนวัตกรรมการตลาดเป็นการใช้ความสามารถนวัตกรรมสนับสนุนทาง
การตลาดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวจากความสามารถในการสร้างการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และการจัดการเครือข่ายธุรกิจสามารถเพ่ิมประสิทธิผลของการ
ดำเนินงาน (อนันต์ วัชรดำรงกุล และสันติธร ภูริภักดี , 2562) โดยธุรกิจสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และความสำเร็จนั้นเป็นผลของการสร้างเครือข่ายธุรกิจต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ทักษะการ
สื่อสารการตลาด 2) การบริหารช่องทาง  และ 3) ศักยภาพการขาย ดังผลการศึกษาของ José, 
Pablo, Jesús, & Tania (2019), Shampy & Zillur (2017), Thuong, Xiaorong, & Qinghong 
(2017) และ Yuan, Shin, He, & Kim (2016) 

  4.1.1 ทักษะการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Skill) หมายถึง
เป็นการนำความสามารถทางนวัตกรรมการตลาดด้านการสื่อสารมาใช้สนับสนุนการบริการเพ่ือให้
เข้าถึงได้จากหลายสถานที่ (Ming, 2016) ด้วยการอาศัยทักษะการสื่อสารการตลาดมาใช้เมื่อเผชิญกับ
การแข่งขัน เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด และนำการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาบริการในการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดการด้านทักษะการสื่อสารการตลาดในการนำเทคโนโลยีมาใช้สื่อสาร



  52 

ผ่านช่องทางต่างๆ ผ่านความสามารถด้านการตลาดที่โดดเด่นอ่ืน ๆ ได้แก่ การขาย การจัดการข้อมูล 
การดำเนินการทางตลาด การวางแผนการตลาดและการดำเนินการด้านการตลาด (Tallam, Maru, & 
Lagat, 2015)  

  การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการทำงานระหว่างองค์กรไปยังความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ด้วยการ
เชื่อมโยงของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์จากการบูรณาการระหว่างองค์กร การเพ่ิม
ความสัมพันธ์ด้วยการบูรณาการระหว่างองค์กรพร้อมกับการนำนวัตกรรมทางการตลาดในด้านทักษะ
การสื่อสารการตลาด  (Ruby, 2010) สำหรับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้าน
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กร ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้าหา
กันทำให้การดำเนินงานร่วมกันมีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันมีผลกับความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด ความสัมพันธ์ในเครือข่ายของธุรกิจขึ้นอยู่กับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้น การปรับ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเมื่อทำงานร่วมกันทำให้ภายในเครือข่ายเกิดระบบที่มีรูปแบบการทำงานที่
เป็นเอกลักษณ์ ร่วมกับทักษะการสื่อสารการตลาดเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างและข้อมูล
ระหว่างองค์กร (Bergh, Thorgren, & Wincent, 2011) นอกจากนี้ยังมีการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ทำให้การประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรด้วย
การใช้ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาด โดยความสามารถทักษะ
ความสัมพันธ์ทางสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการติดต่อระหว่างองค์กรร่วมกับการนำ
ความสามารถด้านนวัตกรรมตลาดของทักษะการสื่อสารการตลาดมาใช้ในการติอต่อในเครือข่าย 
(Cassi & Plunket, 2014) สำหรับการดำเนินงานของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้าน
การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาระบบการแบ่งปันข้อมูลอาจไม่สามารถ
สร้างได้โดยเทคโนโลยีและข้อม฿ลภายในองค์กร แต่ต้องอาศัยการดำเนินงานระหว่างองค์กรเพ่ือการ
ปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรมีส่วนส่งเสริมความสามารด้านนวัตกรรมทางการตลาด
ด้านทักษะการสื่อสารการตลาดในการสื่อสารและพัฒนาข้อมูลระหว่างองค์กร (Joshua, & Boris, 
2020) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจและ
จริยธรรมระหว่างองค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรด้วยการนำความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดมาใช้ส่งผลการทำงานร่วมกันในเครือข่ายผ่านความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่าง
องค์กร ด้วยการส่งเสริมการใช้ทักษะการสื่อสารการตลาดโดยมีความสัมพันธ์ในด้านความวางใจและ
จริยธรรมระหว่างองค์กรมาใช้ในการบริหารช่วยเพิ่มประสิทธิผลการนำนวัตกรรมการตลาดด้านทักษะ
การสื่อสารมาใช้ในเครือข่ายธุรกิจขององค์กร (Lei & Huang, 2014) 
   องค์กรยังต้องอาศัยปัจจัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจ
และจริยธรรมระหว่างองค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรส่งเสริมความสามารถด้าน



  53 

นวัตกรรมการตลาดมาใช้ส่ งผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรภายใต้สภาวะที่ มี  
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จากความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่าง
องค์กรช่วยให้การใช้ความสามารถนวัตกรรมการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาดในการส่งเสริม
ผ่านด้านการบริหารช่องทางการตลาด ช่วยส่งเสริมประสิทธิผลการดำเนินงานระหว่างองค์กร  (Lei & 
Huang, 2014) 

  ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาดมีบทบาทสำคัญ
สัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กร เป็นการทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การแสวงหาความรู้ 
และทำให้มีประสิทธิผลด้านการดำเนินงานผ่านทักษะการสื่อสารการตลาดที่สัมพันธ์กับการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Abubakar, Hamzah, Maher & Alev, 2019) จากความสามารถ
นวัตกรรมการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาดระหว่างองค์กรที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างองค์กรด้วยการสื่อสารและความสามารถนวัตกรรมทางการตลาด ที่มีการสื่อสารภายในองค์กร
ด้วยการนำนวัตกรรมทางการตลาดมาใช้ กรณีที่นวัตกรรมทางการตลาดที่นำมาใช้ไม่มีประสิทธิผลจะ
ไม่ส่งเสริมต่อการสื่อสารขององค์กร ดังนั้นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
การตลาดและความหลากหลายของการสื่อสารจึงมีความสัมพันธ์ส่งเสริมนวัตกรรมทางการตลาด 
(Thuong, Xiaorong, & Qinghong, 2017) จากธุรกิจร้านยาชุมชนมีส่วนได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารที่ดำเนินการโดยความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดและความสัมพันธ์
ระหว่างร้านยาชุมชนที่ส่งเสริมการสื่อสาร ในการผลักดันด้วยนวัตกรรมการตลาดก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน  (Gupta & Malhotra, 2013) จากทักษะการสื่อสารการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพและทำงานเป็นกลุ่มที่มีความเหนียวแน่น (Virginie, Douglas, Maeve, & Xavier, 
2016) ทำให้ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาดมีการดำเนินงาน
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายในเครือข่ายธุรกิจที่สร้างขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือ
การพัฒนาการดำเนินงานที่แตกต่างเป็นผลของนวัตกรรมการตลาดต่อเครือข่ายธุรกิจ (Slotte-Kock 
& Coviello, 2010) 

  การจัดการเครือข่ายธุรกิจในการส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดก่อเกิด
การสร้างสรรค์และการแนะนำองค์กรใหม่เข้าสู่เครือข่ายธุรกิจ สำหรับผลที่ตามมาของเครือข่ายธุรกิจ
และนวัตกรรมที่มากขึ้นเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งจะ
นำไปใช้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ พัฒนาแตกต่างจากการ
ดำเนินงานในรูปแบบเดิม ทำให้เครือข่ายธุรกิจสามารถเชื่อมโยงด้วยนวัตกรรมจากผลความสัมพันธ์
ของทักษะการสื่อสารด้านกรตลาดที่เข้มแข็งจะส่งเสริมการตลาดระหว่างองค์กร (Christina, 2019)  

  ด้วยความสัมพันธ์และการสื่อสารที่พัฒนาระหว่างองค์กรทำให้บริษัทตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันของการดำเนินงานทางการตลาด 
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องค์กรควรปรับสิ่งนี้ให้เป็นมูลค่าในแง่ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำ
ให้เกิดข้อได้เปรียบในด่านการแข่งขันและความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินการทางการตลาด
นำไปสู่การสร้างความแตกต่างและความสามารถดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการปรับตัวระหว่าง
องค์กร (José, Pablo, Jesús, & Tania, 2019) 

  4.1.2 การบริหารช่องทาง (Channel Management) หมายถึงความสามารถในการ
เชื่อมโยงช่องทางด้วยเทคโนโลยีจากประสบความสำเร็จเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานระหว่าง
องค์กรองค์กร ที่ทำให้เกิดทางเลือกและสร้างความยั่งยืนให้กับบริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอซึ่งมี
ความจำเป็นในการสร้างการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับลูกค้าในการพ่ึงพาทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กร  
และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากความสัมพันธ์ที่เข็มแข็งด้วยการพ่ึงพทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างองค์กรผ่านช่องทางที่สร้างจากนวัตกรรมการการตลาดระหว่างองค์กรใช้กลยุทธ์การจัดการ
ช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ของเครือข่ายธุรกิจในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรผ่าน
การบริหารช่องทางท่ีเข้าถึงลูกค้าในหลายช่องทางตั้งแต่ช่องทางที่ติดต่อปรกติไปจนถึงการเข้าถึงลูกค้า
ในช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายจากทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่ายของการให้บริการร่วมกันระหว่าง
องค์กร พิจารณาจากการใช้บริการ และการเชื่อมโยงของช่องทางเครือข่ายกับความสามารถของ
นวัตกรรมการตลาดช่วยการบริหารช่องทางระหว่างองค์กร เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ร่วมกับการให้บริการและนำไปสู่การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จสำหรับองค์กรในเครือข่ายด้วย
การสร้างมูลค่าร่วมกันระหว่างองค์กร 1) ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อองค์กรส่งผลต่อช่อง
ทางการเข้าถึงลูกค้า 2) ส่งเสริมการติดต่อต่อความสัมพันธ์ของช่องทางการเข้าถึงระหว่างองค์กร และ
ลูกค้า (Thuong, Xiaorong, & Qinghong, 2017)  

  ด้วยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานขององค์กรส่งเสริมผลสำเร็จของความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด การตอบสนองของตลาดที่เน้นการตอบสนองต่อลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมด้วยการใช้การ
บริหารช่องทางที่เข้าถึงลูกค้า (Ruby, 2010) ส่วนมิติการบริหารของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ทำให้การประสานงานด้วยการส่งเสริมให้การใช้
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ด้านการบริหารช่องทางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
(Cassi & Plunket, 2014) เสริมการดำเนินงานด้วยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้าน
การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในงานด้านการจัดการและเทคโนโลยีเปลี่ยนไปด้วยการบริหารช่องทางการ
จัดการในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรและการเข้าถึงผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์  
(Vladimir, Andrey, Alla, Anna, & Olga, 2020 ) ร่วมกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
ด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์
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เพ่ือพัฒนาบริการและกระบวนการใหม่ ๆ ทำให้การทำงานระหว่างองค์กร และการนำความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาดส่งเสริมการให้ใช้โดยความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ
การเชื่อมโยงที่เพ่ิมขึ้นในการส่งเสริมการบริหารช่องทาง ผลที่ตามมาจากการทำงานร่วมกันด้วยความ
มุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน (Pemila, Huang, & Chang, 2020) และยังอาศัยปัจจัยร่วม
ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร ทำให้
การทำงานร่วมกันในการนำความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดมาใช้ส่งผลการทำงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ผ่านความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร สามารถกำหนดขึ้นภายใต้
สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เนื่องจากความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและ
จริยธรรมระหว่างองค์กรช่วยให้การใช้เครื่องมือนวัตกรรมการตลาดในการส่งเสริมการบริหารช่องทาง 
ช่วยเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานระหว่างองค์กร (Lei & Huang, 2014) 

  จากที่กล่าวมาเครือข่ายธุรกิจขององค์กรที่มีการตอบสนองระหว่างองค์กรผ่าน
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดขององค์กรด้านการบริหารช่องทางการตลาดมีการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว และมีความเกี่ยวเนื่องด้านการตลาด นอกจากนี้เครือข่ายธุรกิจร่วมกับการมีนวัตกรรม
การบริหารช่องทางให้เข้าถึงลูกค้าที่ดีขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนทำ
ให้เกิดความเปรียบในการแข่งขัน ทำให้องค์กรมีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ กับลูกค้า 
(Brezink & Hisrich, 2014) ด้วยความสามารถทางนวัตกรรมการตลาดสัมพันธ์กับเการจัดการครือ
ข่ายธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการบริหารช่องทางในเครือข่ายธุรกิจเพ่ือการ
ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ผ่านการบริหารชิ่งทางเพ่ือการสร้างการตอบสนองให้กับลู กค้า และ
มุ่งเน้นไปที่ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการตลาดซึ่งได้รับผลจากกระบวนการบูรณาการ
แนวคิดการพ่ึงพาทรัพยากรด้วยการใช้ทรัพยากร และความรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร ในเครือข่ายธุรกิจ
ที่เชื่อมโยงกับความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการตลาด (Shampy & Zillur, 2017) 

  ดังนั้นการใช้ความสามารถนวัตกรรมทางการตลาดในการเชื่อมโยงด้วยการบริหาร
ช่องทางในเครือข่ายธุรกิจแสดงถึงทักษะในการสร้างและการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมกันระหว่างองค์กรและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในชุมชนและหน่วยงานที่กำกับดูแล การสร้า ง
ตลาดที่ยั่งยืนจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายที่แข็งข้มแข็งระหว่างองค์กรด้วยการบริหารช่องทางการตลาด
ที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือเปิดทางใหม่ในตลาด  การเชื่อมโยงช่องทางช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการเพ่ิมช่อง
ทางการจัดจำหน่าย (Shampy & Zillur, 2017)  

  4.1.3 ศักยภาพการขาย (Sales Potential) หมายถึงการขายสินค้าและบริการเป็น
ส่วนหนึ่งของผลทางด้านความสามารถทางนวัตกรรมกรรมการตลาดจากการเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง
ระหว่างองค์กรเกิดมีความสำเร็จผ่านการจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับความสามารถทางนวัตกรรม
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การตลาดด้านศักยภาพการขายเป็นส่วนสำคัญขององค์กรที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการให้บริการ และ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่นำเสนอเพ่ือให้การสร้างการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับลูกค้า ผ่านองค์กรการ
ให้บริการลูกค้า และหน่วยงานในกำกับดูแลจากความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกจากการกำหนดนโยบายและการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน ซึ่งการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนระหว่างองค์กรนั้นมีความต้องการนวัตกรรม และความสัมพันธ์ระยะ
ยาวระหว่างองค์กรในเครือข่ายธุรกิจรวมกับความสามารถทางนวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการ
ขายขององค์กร เพ่ือการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งผ่านสร้างนวัตกรรมการตลาดที่ทำให้เกิดประสบ
ความสำเร็จในความได้เปรียบด้านการแข่งขันจากเครือข่ายธุรกิจ (Shampy & Zillur, 2017) จาก
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการขายมีรากฐานของกลยุทธ์ในการสร้างความ
ยั่งยืนของธุรกิจจากความท้าทายทางการตลาดที่มีผลจาการส่งเสริมศักยภาพการขาย เป็นทางเลือก
ของลูกค้าในการสร้างการขายที่ยั่งยืน การใช้กระบวนการเทคโนโลยีระดับสูง  ช่วยให้ผู้ประกอบการ
ร้านยาในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งจากการสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ใน
การทำให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างโอกาสในการขายที่มีอยู่ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงโดย
ผู้ประกอบการร้านยา ด้วยการนำวิธีการเชิงนวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการขายในการทำ
การตลาด เพ่ือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โดยร้านยาชุมชนที่มีกานำนวัตกรรมมาใช้ทำให้
ร้านยาอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดและส่งเสริมให้มีศักยภาพการขายเพ่ิมขึ้นในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การมีความสามารถในการให้บริการฐานลูกค้า จากการเชื่อมโยง
กับเครือข่ายธุรกิจของพันธมิตรเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านยา และระหว่างเครือข่ายองค์กรที่
มีการนำนวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการขายมาใช้ในการดำเนินงาน (Suraksha, Naresh, 
Michael, & Pantea, 2016)  
   การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการทำงานระหว่างองค์กรส่งเสริมผลสำเร็จของความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาดด้านศักยภาพการขายถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจในการเพ่ิมศักยภาพการขาย  
(Ruby, 2010) และสอดคล้องกับผลความสัมพันธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจด้านการบูรณาการ
ระหว่างองค์กรส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการตลาดระหว่างองค์กรจากการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเพ่ือศักยภาพการขาย (Hsian-Ming & Hsin-Feng, 2019) ในส่วนการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ทำให้การประสานงานด้วยการใช้ความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาด ด้านศักยภาพการขายส่งเสริมความได้ เปรียบทางการแข่งขันในการ
ดำเนินงานระหว่างองค์กร (Cassi & Plunket, 2014) และยังส่งเสริมด้วยการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ด้านการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการขายสัมพันธ์กับการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากการที่
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ลูกค้าต้องเชื่อมั่นในประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความ
ต่อเนื่อง โดยเน้นที่การให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจยิ่งขึ้น และการแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Pemila, Huang, & Chang, 2020) พร้อมด้วยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทำให้การทำงานระหว่างองค์กร 
และการนำความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม เข้าไปในการดำเนินงานแบบใหม่มีผลต่อศักยภาพการขาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวในการมีส่วนร่วมจากการกำกับดูแลของความสัมพันธ์ทางธุรกิจจากความพยายามที่จะส่งเสริม
ให้เกิดประโยชน์ต่อพันธมิตรของเครือข่ายธุรกิจสำหรับความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม (Abubakar, Hamzah, Maher, & Alev, 2019) ร่วมกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร เนื่องจากความสัมพันธ์ของความ
ไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรทำให้องค์กรที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจและลูกค้าเกิดความ
เชื่อถือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรในการกลับมาใช้บริการของเครือข่ายธุรกิจทำให้เกิดการ
ส่งเสริมนวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการขายเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่าย
องค์กร (Lei & Huang, 2014) 

  ดังนั้นการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์กับความสามารถในการขายจะสัมพันธ์
กับการส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการขายที่เพ่ิมขึ้น และมูลค่าเพ่ิม
จากการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ การที่องค์กรสามารถเพ่ิมการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และส่งเสริม
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการขาย เพ่ือให้เกิดประสบความสำเร็จจาก
ความสัมพันธ์ของการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และนวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการขายเป็นผล
ส่งเสริมจากเครือข่ายธุรกิจที่เชื่อมต่อกันระหว่างองค์กร (Christopher & Ann, 2007)  

  จากทั้งหมดที่กล่าวองค์กรที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายธุรกิจและส่งเสริมความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาดด้านศักยภาพการขายจากความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างและสร้างการ
ดำเนินงานแบบใหม่ ทำให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสำหรับลูกค้าขององค์กร ซึ่งการเพ่ิมนวัตกรรมองค์กรสร้าง
ความได้เปรียบในการดำเนินงานก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีประสิทธิผลจาก
ประสิทธิภาพของความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด (Abubakar, Hamzah, Maher, & Alev, 
2019) เป็นผลส่งเสริมของกระบวนการความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดจากการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายธุรกิจ ดังนั้นเมื่อองค์กรมีทรัพยากรที่นำมาใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และความสามารถที่
หลากหลายจะทำให้เกิดศักยภาพการขายทำให้ธุรกิจเติบโต และสร้างผลกำไรในตลาดที่แข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิผลที่มากข้ึน (Kiessling, Richey, Meng, & Dabic, 2009) 
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  การทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่นและ
เสนอสมมติฐานที่ 1 และแสดงความสัมพันธ์ตามภาพท่ี 4  

สมมติฐานที่ 1 (H1):  การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 
   ความสัมพันธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และความสามารถเชิงพลวัต
ของร้านยาชุมชอบอุ่น 

  4.2 ความสามารถเชิงพลวัต หมายถึง การรวบรวมและสร้างสรรค์จากทรัพยากร
ภายนอกและความสามารถในการทำงานเพ่ือจัดการกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

การจดัการเครือขา่ยธรุกิจอย่าง
สร้างสรรค์  

Creative Business Network 
Management  

 

ความสามารถใน
การปรับเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 
Ability to adjust 
cultural identity 

การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร 
Integration 
between 

organization 

ทักษะความสัมพนัธ์
ทางสังคม 

Social relational 
skill 

ความไว้วางใจบน
พื้นฐานจรยิธรรม
ระหว่างองค์กร  

Trust and ethics 
between 

organization 

ความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด

Marketing Innovation 
Capability 

ศักยภาพการขาย 
Sales potential 

การบริหาร
ช่องทาง
Channel 

management 

ทักษะการสื่อสาร
การตลาด 
Marketing 

communication 
skill 

H1 

การผสมผสานนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี

 Technological 
innovation 

interweavement 
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ตลอดเวลา ความสามารถเชิงพลวัตจึงเน้นความสามารถซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างรวดเร็วและทันเวลาซึ่งต้องใช้ความสามารถหลากหลาย
ร่วมกันในการบูรณาการทรัพยากรภายในและภายนอกที่มีอยู่ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ (Ali, Afkar, Muhammad, Immad, & Fariha, 2010) ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างเป็นระบบ เป็นความสามารถขององค์การในการสร้างสรรค์หรือการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ขององค์กร โดยกลยุทธ์ด้านทรัพยากรและความสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ผลการดำเนินงานขององค์กรในการสร้างความสามารถเหนือคู่แข่งขันโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (สุชน ทิพย์ทิพากร วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และจันทนา แสนสุข, 2561) 

  ความสามารถเชิงพลวัตขององค์กรในการสร้างเพ่ือขยายหรือแก้ไขฐานทรัพยากรของ
องค์กร (Helfat, Finkelstein, Mitchell, Peteraf,  Singh, Teece, & Winter, 2007) สำหรับการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Macpherson, Jones, 
& Zhang, 2004) ถือเป็นความสามารถขององค์กรที่ยากต่อการทำซ้ำและมีความจำเป็นต่อองค์กรใน
การปรับใช้ให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี (Teece, 2007) โดยการสร้างการผสมผสานทรัพยากรที่ยากต่อการเลียนแบบรวมถึง
ประสิทธิภาพการประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้วยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และสร้างความมั่นคงขององค์กรผ่านการดำเนินการสร้างสิ่งใหม่ 
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานของระบบด้วยการปรับปรุงประสิทธิผลการดำเนินงานให้
เพ่ิมข้ึน (Li-Chang & Chao-Hung, 2010) 

  ความสามารถเชิงพลวัต ที่ เหมาะสมในกระบวนการประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการจัดการทรัพยากร (Ability to Manage Resources) 2) 
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (Ability to Respond Customers)  และ 3) ความสามารถใน
การแข่งขัน (Ability to Competition) ตามการศึกษาของ Darshan, Subrat, & Piyush (2007), 
Susan, Alan, Diana, & Priscilla (2013), และ Suraksha, Naresh, Michael, & Pantea (2016) 
       4.2.1 ความสามารถในการจัดการทรัพยากร (Ability to Manage Resources) 
หมายถึงการนำทรัพยากรที่มีอยู่ระหว่างองค์กรที่มีอยู่แล้วมาทำการปรับ และแปลงทรัพยากรเหล่านี้
ซึ่งเป็นเครื่องมือขององค์กรในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์คือการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานขององค์กร ทำให้เกิดคุณค่าใหม่ที่ยั่งยืนซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจระหว่าง
องค์กร สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมกันของปัจจัยระหว่างองค์กรในการสั่งซื้อร่วมกันเพ่ือที่จะ
ลดต้นทุนการดำเนินงาน และจากการร่วมกันช่วยในการกำหนดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
ช่วยการบูรณาการการจัดการทรัพยากรบุคคล สร้างกระบวนการใหม่ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เป็นความสามารถที่พัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีการรวมระบบระหว่างองค์กรรวมถึงแหล่งข้อมูล
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ระหว่างองค์กรทุกประเภท ประกอบด้วยความรู้ การเงิน และเทคโนโลยี เช่น การดำเนินงานร่วมกัน
จัดการโดยปรับให้องค์กรนำเทคโนโลยีเสริมช่องทางการตรวจสอบการได้ รับค่าบริการด้านยา และ
เวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล  โดยที่ทางร้านยาสามารถตรวจสอบผ่านระบบรายงานสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ทรัพยากรที่กระจัดกระจายเหล่านี้มีประโยชน์ในกระบวนการตาม
แนวคิดทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ และการพ่ึงพาทรัพยากร  สามารถนำมาประสานงานและบูรณาการ
อย่างถูกต้องเกิดขึ้นเกิดการผสมผสานทางเทคโนโลยีระหว่างองค์กร และนำทรัพยากรใหม่มาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมาใช้เกิดการรับรู้คุณค่าท่ีแท้จริง ของทรัพยากร
ที่มีอยู่ และรวมเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบความสามารถใหม่ที่นำไปสู่ ความได้เปรียบในการ
แข่งขันซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ของความสามารถในการจัดการทรัพยากร (Darshan, Subrat, & 
Piyush, 2007) จากความหลากหลายของทรัพยากรที่จะต้องรวมกันที่เพ่ิมขึ้น มีผลให้องค์กรมี
แนวโน้มที่จะแสวงหาความรู้จากองค์กรอ่ืนมากขึ้นจึงต้องอาศัยความสามารถในการจัดการทรัพยากร
เข้ามาเพ่ือช่วยในการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Susan, Alan, Diana, & Priscilla, 
2013) 
       การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามารถเชิงพลวัตด้าน
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรถือเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความเปรียบในการแข่งขันและ
เป็นความสามารถขององค์กร ในการรวบรวมและปรับความรู้และข้อมูลทางการตลาด ดังนั้นธุรกิจที่มี
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร ที่เหนือกว่าย่อมมีความสามารถที่เข้มแข็งกว่าในการพิจารณา
ตลาดและสรุปข้อมูลที่เข้ามาและสามารถดำเนินงานตามที่องค์กรคาดการณ์ไว้และสร้างส่วนแบ่งทาง
การตลาด นอกจากนี้กิจกรรมความสามารถในการจัดการทรัพยากรยังเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร 
และข้อมูลที่รวบรวมระหว่างองค์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความเข้าใจถึงความ
ต้องการภายในของลูกค้าและประเมินการตอบสนองของคู่แข่งที่อาจเกิดขึ้น  ดังนั้นการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถ
เชิงพลวัต ในด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ
และพ่ึงพาทรัพยากรในด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร ทำให้เกิดการ พัฒนาการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรขององค์กร และความสามารถขององค์กรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร (Hsian-Ming & Hsin-Feng, 2019) การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กร ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ทางสังคมได้เชื่อมโยงสนับสนุนความสามารถเชิงพลวัต ด้านความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการทุนทางสังคมที่แต่ละองค์กรมีอยู่และดำเนินการ
ปรับเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรซึ่งร่วมกับการใช้ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมส่งผล
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สนับสนุนความสามารถในการจัดการทรัพยากรขององค์กรในเครือข่ายธุรกิจเกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Ghisi & Martinelli, 2006) ปัจจัยของการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรที่เชื่อมโยง
ส่งเสริมความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร เริ่มจากความไว้วางใจบน
พ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรที่มีในเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กร และการดำเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือของเครือข่ายทำให้แต่ละองค์กรเกิดเชื่อมั่นและมีการจัดการทรัพยากรร่วมกันตามแนวคิดการ
พ่ึงพาทรัพยากรทำให้เครือข่ายธุรกิจเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Cassi & Plunket, 2014) 
และปัจจัยของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ช่วยส่งเสริมความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากรด้วยการผสมผสานทาง
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเน้นความสำเร็จด้วย
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรจากรูปแบบการใช้ทรัพยากรด้วยทักษะและเอกลักษณ์การ
จัดการอย่างสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาขึ้นระหว่างองค์กร (Pemila, Huang, & Chang, 2020) 

  4.2.2 ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (Ability to Respond Customers) 
หมายถึงการตอบสนองลูกค้าตามสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันใน
การตอบสนองลูกค้าด้วยการใช้นวัตกรรมการตลาด และทรัพยากรระหว่างองค์กร เป็นแนวโน้มที่จะ
เกิดจากสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจ โดยเครือข่ายองค์กรที่มีการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็ว และมี
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้าที่ดี ถือเป็นช่องทางของเครือข่ายองค์กรที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ในการใช้ความสามารถในการตอบสนองลูกค้าด้วย
นวัตกรรมการตลาด มากกว่าองค์กรที่มีการเติบโตช้า (Falemo, 1989) การมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ
การตอบสนองต่อลูกค้า ถือเป็นการรับรู้ขององค์กรเก่ียวกับการสร้างมูลค่าของเครือข่ายธุรกิจที่จะเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือการตอบสนองให้กับลูกค้า ซึ่งในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับความเข้าใจใน
ความต้องการของลูกค้าตามเป้าหมายของเครือข่ายองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการสื่อสารและการ
ฝึกอบรมระหว่างองค์กรที่มุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้า เป็นการสร้างมูลค่าให้กับเครือข่ายองค์กรในการ
แข่งขันเพ่ือตอบสนองลูกค้าสามารถท่ีจะสะท้อนให้เห็นในระดับที่เพ่ิมขึ้นของความพึงพอใจของลูกค้า 
ความภักดีของลูกค้า ผ่านการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้าของเครือข่ายองค์กรในอนาคต 
(Darshan, Subrat, & Piyush, 2007) 

  การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามารถเชิงพลวัต ด้าน
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า จากการเรียนรู้ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนา และส่งเสริมการ
ดำเนินงานเพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสร้างความสำเร็จ  ถือเป็น
รูปแบบของความสามารถเชิงพลวัตของธุรกิจในการปรับเปลี่ยนองค์กร และแสวงหาโอกาสใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงถึงความสามารถขององค์กร ในการตอบสนองต่อการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความต้องการเหล่านี้เกิดขึ้นเพ่ือการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ด้วยการรวบรวมทรัพยากรและข้อมูล ด้วยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรที่ส่งเสริมความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถใน
การตอบสนองลูกค้า โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจและพ่ึงพาทรัพยากร โดยอาศัย
ความสามารถขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพขององค์กรและ
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้าขององค์กรสามารถสร้างจากโอกาสการให้บริการ และผลิตภัณฑ์
ใหม่ขององค์กร (Hsian-Ming & Hsin-Feng, 2019) ยังมีการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
ด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรและด้านทักษะความสัมพันธ์
ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการตอบสนองลูกค้าได้รับ
การจัดการผ่านการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจด้านทั กษะความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการตอบสนองลูกค้า (Ghisi & Martinelli, 2006) สำหรับการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร และการผสมผสาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่มีผลต่อความสามารถเชิงพลวัต ด้านความสามารถในการตอบสนองลูกค้า 
จากการดำเนินการของเครือข่ายที่ไว้วางใจและมีกิจกรรมร่วมกันทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน
ระหว่างองค์กรร่วมกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมบริการสามารถเสริมสร้างความสามารถใน
ตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Cassi & Plunket, 2014) 
   4.2.3 ความสามารถในการแข่งขัน (Ability to Competition) หมายถึงการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจด้วยการประสานงานระหว่างองค์กรในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีแข่งขันด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการปรับองค์กรแบบพลวัตที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความยั่งยืนใน
การดำเนินงานด้วยการเชื่อมโยงในการพ่ึงพาทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กร ทำให้เกิดการสร้าง 
และการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือให้องค์กรสามารถรักษาความได้เปรียบเหนือองค์กรและวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อมอ่ืน ๆ การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่มีการแข่งขันนี้เป็นการมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการต่อลูกค้า โดยการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างองค์กร เป็นการ
สร้างการรับรู้ให้กับองค์กรเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วย
การผ่านกระบวนการพํฒนาองค์กรด้วยความสามารถเชิงพลวัตและเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันซึ่ง
สามารถทำได้ด้วยการผ่านการสร้างมูลค่าการให้บริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อ งสำหรับการ
ให้บริการลูกค้าผ่านเครือข่ายขององค์กร (Darshan, Subrat, & Piyush, 2007)  

  ความสามารถในการแข่งขันในการบริการ และผลิตภัณฑ์ของเครืข่ายองค์กรสามารถ
ผลักดันตลาด และสร้างแรงผลักดันการขายให้ง่ายขึ้นจากความสามารถในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ารับ
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บริการ ในขณะเดียวกันองค์กรก็สามารถสนับสนุนบริการและผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยการเจาะตลาดสร้างบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ให้สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าในชุมชนด้วย
การสร้างแรงผลักดันและแรงดึงดูดในตลาดในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อทั้งบริการ และผลิตภัณฑ์ขององค์กรด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรในการสร้างสรรค์การ
ดำเนินงาน (Gupta & Malhotra, 2013) ด้วยการเพ่ิมเติมรูปแบบธุรกิจใหม่และนวัตกรรมที่เพ่ิมขึ้น
เป็นการสร้างคุณค่าพิเศษผ่านการริเริ่มเช่น การบริการที่ดีขึ้น สร้างตลาดหรือสร้างพันธมิตรใหม่ การ
มีส่วนร่วมขององค์กรกับพันธมิตรระหว่างองค์กรในการเพ่ิมการแข่งขันที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายเป็น
แนวทางการตลาดพัฒนานวัตกรรมอันเป็นผลส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของความสามารถ
เชิงพลวัตในการสนับสนุนด้านการแข่งขันขององค์กร ในการขยายตลาดสะท้อนให้ เห็นถึง
ความสามารถในการเข้าสู่ตลาดโดยใช้วิธีการทางการตลาดเชิงรุกผ่าน ความสามารถของคู่ค้าใน
เครือข่ายธุรกิจจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างร้านค้ากับเครือข่ายธุรกิจ ด้วยการดำเนินการ
จัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสที่ก่อให้เกิดความสำเร็จมีปัจจัยจากความสามารถขององค์กรในการมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายในการแข่งขัน เพ่ือการสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างองค์กรตามความสัมพันธ์
ทางธุรกิจให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน (Suraksha, Naresh, Michael, & Pantea, 2016) 
  ดังนั้นการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามารถเชิงพลวัตด้าน
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จุดประสงค์เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์การแข่งขันทา
การตลาด ในการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นซึ่งต้องใช้ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างองค์กรเพ่ือสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ และขับเคลื่อนความได้เปรียบในการแข่งขัน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างในกระบวนการของความสามารถเชิงพลวัตแสดงความสามารถ
ขององค์กรในการปรับเปลี่ยนองค์กร การคิดค้น และกำหนดการพึ่งพาทรัพยากรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจ ความสามารถเชิงพลวัตด้าน
ความสามารถในการแข่งขันจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสิทธิภาพการแข่งขันของเครือข่าย
องค์กรเพ่ือให้เกิดความสามารถในการตอบสนองลูกค้าเป็นปัจัจยสำคัญของความสามารถเชิงพลวัต 
จากการสนับสนุนจากการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรที่
ส่งเสริมความสามารถเชิงพลวัตในด้านความสามารถในการแข่งขัน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
เครือข่ายธุรกิจและทฤษฎีพ่ึงพาทรัพยากร เพ่ือผลลัพธ์ของการพัฒนา และการสร้างการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรที่ส่งเสริมความสามารถเชิงพลวัตใน
ด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเสนอกลยุทธ์การปฏิบัติระหว่างองค์กรในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างจากคู่แข่งขันเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กรใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Hsian-Ming & Hsin-Feng, 2019) ร่วมกับการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กร
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และด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งเสริมความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการ
แข่งขัน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารผ่านการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพ่ือให้บรรลุ
ความได้เปรียบในการแข่งขันจากการสนับสนุนผ่านเครือข่ายธุรกิจให้เกิดการปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินงานระหว่างองค์กรในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้เกิดความสามารถเชิงพลวัตด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน จากการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อการพัฒนาโดยใช้ความสามารถเชิง
พลวัตในการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นจำเป็นต้องมีการจัดการทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรในการสนับสนุน  (Ghisi & 
Martinelli, 2006) ร่วมกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจบนพ้ืนฐาน
จริยธรรมระหว่างองค์กร และการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความสามารถเชิง
พลวัตด้านความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทำให้เกิดความไว้วางใจใน
การลงทุนและพ่ึงพาทรัพยากร (Cassi & Plunket, 2014)ร่วมกับการผสมผสานเทคโนโลยีซึ่งเป็น
ทรัพยากรระหว่างองค์กรทำให้เกิดความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการแข่งขัน จากการ
สร้างความสัมพันธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจด้านความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่าง
องค์กรพร้อมกับการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการดำเนินงานทางการตลาดของเครือข่าย
ด้วยการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ส่งเสริมการบริการ
เหนือกว่าหรือความโดดเด่นของบริการและผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรด้วยการนำทรัพยากรระหว่างองค์กรมาใช้ร่วมกันก่อให้เกิดความสามารถเชิงพลวัตด้าน
ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กรเป็นความสำคัญในการสร้างความ
แตกต่างของบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งช่วยสร้างประสบการณ์และ
ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการหรือเลือกผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายธุรกิจระหว่าง
องค์กร ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืนๆ ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
เดียวกัน (Pemila, Huang, & Chang, 2020)  
 จากการทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ จะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถเชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่นและเสนอ
สมมติฐานที่ 2 และแสดงความสัมพันธ์ตามภาพที่ 5 
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 สมมติฐานที่ 2 (H2):  การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสามารถเชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถเชิงพลวัตของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 
 ความสัมพันธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และผลการดำเนินงานของร้าน
ยาชุมชนอบอุ่น 

4.3 ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น  หมายถึงผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานของ
องค์กรและมีตัวชี้วัดความสำเร็จ นิยมวัดผลลัพธ์จาก สินทรัพย์ การเติบโตของยอดขายขององค์กร 
และผลการดำเนินงานขององค์กรโดยรวม แสดงความสามารถในการปรับตัวขององค์กรที่สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทางธุรกิจ (บุญชนิต วิงวอน , ธนกร น้อยทองเล็ก 
และมนตรี พิริยะกุล, 2558) ดังนั้นผลการดำเนินงานของธุรกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร 
Integration 
between 

organization 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์ทาง

สังคม 
Social 

relational skill 

H2 การจดัการเครือขา่ยธรุกิจอย่าง
สร้างสรรค์  

Creative Business Network 
Management  

 

ความสามารถในการปรับ
เอกลักษณท์างวัฒนธรรม 

Ability to adjust 
cultural identity 

ความสามารถใน
การแข่งขนั  
Ability to 

competition 

ความสามารถในการ
ตอบสนองลูกค้า 

Ability to 
respond 

customers 

ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร 

Ability to manage 
resources 

ความไว้วางใจบนพืน้ฐาน
จริยธรรมระหว่างองค์กร  

Trust and ethics between 
organization 

การผสมผสานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลย ี

Technological 
innovation 

interweavement 

ความสามารถเชงิพลวัต 
Dynamic Capability 
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ได้แก่ 1) ผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) นิยมวัดผลลัพธ์จากรายได้จาก
การขายสินค้า ผลกำไร การเติบโตของยอดขาย การเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งตลาด และ 2) ผลการ
ดำเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน (non-Financial Performance) ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า ภาพลักษณ์
ขององค์การ ชื่อเสียงขององค์กรความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อ
ซ้ำหรือใช้บริการของลูกค้าใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น (นฤมล จิตรเอื้อ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2562) 

โดยสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าในการมีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
เพราะมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินการของร้านยาชุมชนอบอุ่น (Ebrahimi, 2000) ในการปรับตัว
จากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยผลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีขึ้น (Olukemi, Jeffrey, & Mark, 2003) และ
ผลประโยชน์ไม่มีตัวตนชองผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน จากการแลกเปลี่ยนคุณค่า และผลประโยชน์
ที่ได้รับเหนือกว่าบริการจริง และไม่ถือเป็นมาตรการทางการเงิน เช่น ความรู้สึกของชุมชน ความภักดี
ของลูกค้า การปรับปรุงภาพลักษณ์ คุณค่าเหล่านี้มาจากผลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค ์(Verna, 2000)  

สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรม ผลการดำเนินการของร้านยา ประกอบด้วย 1) ผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน และ 2) ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน จาก  Ebrahimi (2000), Olukemi & 
Verna (2000), Jeffrey & Mark (2003) และ Hsian-Ming & Hsin-Feng (2019) 

  4.3.1 ผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) หมายถึง เป็นการ
วัดผลการดำเนินงานขององค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย และวัดประสิทธิภาพขององค์กร นิยมวัด
ผลลัพธ์จากรายได้ในการขายสินค้า ผลกำไร การเติบโตของยอดขาย การเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งตลาด 
(อนันต์ วัชรดำรงกุล และประสพชัย พสุนนท์, 2562)  โดยผลการดำเนินงานทางธุรกิจสามารถจำแนก
ได้ในแง่ของผลการดำเนินงานทางการเงิน เพ่ือเป็นตัวแทนผลการดำเนินงานขององค์กร (Ng, Abd, 
Chan, & Hairul, 2017) 

  ผลการดำเนินงานขององค์กรมีการพ่ึงพาทรัพยากรความรู้จากหน่วยงานที่แตกต่างกัน
ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ทีส่งเสริมผลการดำเนินการของร้านยาชุมชนอบอุ่นใน
ด้านผลการดำเนินงานทางการเงินตามหลักทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรส่งเสริมความรู้ที่มากขึ้นด้านการเงินทำให้เกิดความ
เข้มแข็งของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาทำให้เกิดประโยชน์
ระหว่างองค์กร จากกิจกรรมความร่วมมือการทำงานร่วมกันเช่น ความรู้เสริมหรือความรู้ใหม่ ดังนั้น
เมื่อเกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายที่ส่งเสริมการรวบรวมความรู้ที่มากขึ้นซึ่งส่งเสริมการดำเนินงาน
ทางการเงินขององค์กร (Ruby, 2010) การเข้าถึงความรู้และข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเครือข่าย
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ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการส่งเสริมต่อผลการดำเนินงานทางการเงินขององค์กร  จาก
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรเพ่ิมความเข้มแข็งของการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันตามหลักทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ และทฤษฎี
การพ่ึงพาทรัพยากรสร้างความได้ เปรียบด้านการแข่งขันเพ่ือเสริมสร้างการตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเกี่ยวข้องกับระดับความเชื่อมั่นที่เพ่ิมขึ้นซึ่งอำนวย
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาดเนื่องจากข้อมูลที่หลากหลายและความรู้ในวงกว้างที่มี
อยู่ในเครือข่ายธุรกิจ (Tsai, 2001) ร่วมกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความ
ไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทางการเงินด้วยความ
ได้เปรียบในด้านต้นทุนการทำธุรกรรมการเข้าถึงผู้จัดจำหน่ายและความเป็นไปได้ที่มากกว่าในการ
เข้าถึงการจัดหาทางการเงิน ส่งเสริมให้เกิดการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการลงทุนที่
สูงขึ้น (Williamson, 2002) ยังมีปัจจัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการผสมผสาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าย่อมเพ่ิมการใช้บริการและการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนช่วยเพิ่มยอดขายให้กบองค์กร (Pemila, Huang, & Chang, 2020) 

  4.3.2 ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน (Non - Financial Performance) หมายถึง
ผลประโยชน์ไม่มีตัวตน เป็นการแลกเปลี่ยนคุณค่า และผลประโยชน์ที่เหนือกว่าบริการจริง และไม่ถือ
เป็นมาตรการทางการเงินแบบดั้งเดิมเช่น ความรู้สึกของชุมชน ความภักดีของลูกค้า การปรับปรุง
ภาพลักษณ์หรือโอกาสในการสร้างบริการ ด้วยการติดตามผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ที่เกิดขึ้นใน
เครือข่ายธุรกิจ องค์กรต้องตรรกะถึงพ้ืนฐานสำหรับการสร้างการตอบสนองไม่เพียงเกี่ยวกับการรับ
รายได้จากบริการกลุ่มลูกค้าแต่ยังรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้สึกของชุมชนในส่วนของลูกค้า ใน
ส่วนขององค์กรก็หวังว่าจะได้รับความภักดีจากลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน (Verna, 2000)  

  การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร รวมถึง
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กร ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ความไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร ที่ส่งเสริมผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น
ในด้านผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินตามมาตรการที่ไม่เกี่ยวกับการเงินนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์แต่ละองค์กร
กำหนดจากความสุขกับรางวัลประเภทอ่ืน ๆ และปัจจัยแรงจูงใจ เช่นความพึงพอใจ จากการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างองค์กรที่จะมีส่วนร่วมสร้าง
ความรับผิดชอบและคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นการบรรลุวัตถุประสงค์ผลการ
ดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินเหล่านี้จึงกลายเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญสำหรับความสำเร็จตามที่องค์กร
กำหนดไว้ (Elizabeth & Alan, 2004) การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการผสมผสาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ระหว่างองค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ิมขึ้นโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการบริการและผลิตที่สามารถเพ่ิมข้ึนได้โดยด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วม
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เสริมการดำเนินงานในการเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานที่ ไม่ใช่เงินซึ่งช่วยเพ่ิมผล
กำไรขององค์กรจากความปรัทับใจในบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างองค์กร (Pemila, Huang, 
& Chang, 2020) 

  การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมระหว่างองค์กรช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานระหว่างองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันช่วยต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์การ และทำให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งผลให้ผลการดำเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะแสดงออกมาในด้านความพึง
พอใจในการทำงาน ความผูกพันกับองค์การ การเป็นสมาชิกที่ดี สามารถวัดจากการรับรู้คุณภาพ
ความสัมพันธ์ของลูกค้า การรับรู้ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความมั่นใจในการคงอยู่ของธุรกิจใน
ระยะยาว (นฤมล จิตรเอ้ือ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2562) การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงานระหว่าง
องค์กรช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นในด้านผลการดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน ผล
จากการสร้างพันธมิตรการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์มีผลประโยชน์เกี่ยวกับมิติทางผลการ
ดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน ด้านความสัมพันธ์ของความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 
ส่งเสริมการปรับปรุงภายในเครือข่ายขององค์กร ส่งเสริมให้เกิดการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน (Williamson, 2002) 

  ความสัมพันธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญ
ของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นช่องทางสำคัญของการนำทรัพยากรที่จำเป็นมาใช้เพ่ือ
ความอยู่รอด และการเติบโตขององค์กร ทั้งนี้การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิด
โอกาสส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและค่านิยมขององค์กร รวมถึงผลการดำเนินงานขององค์กร โดยการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงระหว่างผู้จัดจำหน่าย 
ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  สร้างประโยชน์
เชิงเปรียบเทียบที่สามารถกำหนดพฤติกรรมที่ตามมาและประสิทธิภาพการทำงานของธุ รกิจ การ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นตัวกำหนดผลการดำเนินงานของธุรกิจ ความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายธุรกิจสามารถเข้าถึงทรัพยากรรวมถึงความรู้ที่หลากหลาย ข้อมูลทรัพยากรร่วมกัน และการ
สนับสนุนของพันธมิตร ดังนั้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันและข้อดีที่เป็นไปได้โดยการรวม
ทรัพยากร เครือข่ายธุรกิจมีความคล้ายคลึงกับทุนทางสังคมที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพผลการ
ดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินขององค์กร โดยการส่งเสริมทุนทางปัญญา การถ่ายทอดความรู้ และการเข้าถึง
ข้อมูลระหว่างองค์กร (Hsian-Ming & Hsin-Feng, 2019)  
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จากการทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินการของร้านยาชุมชนอบอุ่นและเสนอสมมติฐานที่ 3 
และแสดงความสัมพันธ์ตามภาพท่ี 6 

สมมติฐานที่ 3 (H3):  การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น 

 
ความสัมพันธ์ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
ความสามารถเชิงพลวัตได้นำมาใช้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในองค์กร ที่จะดำเนินการเพ่ิม

การแก้ไข และร่วมกับความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด นอกจากนี้องค์กรสามารถอาศัยแนวคิด
การพ่ึงพาทรัพยากรมาปรับใช้กับองค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่ งยืน 
(Ambrosini & Bowman, 2009) จากมุมมองดังกล่าวจากการใช้ความสามารถแบบพลวัตสนับสนุน

การบูรณาการระหว่าง
องค์กร  

Integration between 
organization 

ทักษะความสัมพนัธ ์
ทางสังคม 

Social relational skill 

H3 

การผสมผสานนวัตกรรมทาง
เทคโนโลย ี

 Technological innovation 
interweavement 

การจดัการเครือขา่ยธรุกิจ
อย่างสร้างสรรค์  

Creative Business 
Network Management  

 

ความสามารถในการปรับ
เอกลักษณท์างวัฒนธรรม 

Ability to adjust cultural 
identity 

ความไว้วางใจบนพืน้ฐานจริยธรรม
ระหว่างองค์กร  

Trust and ethics between 
organization 

ผลการดำเนนิงานที่ไม่ใช่
เงิน  

Non- financial 
performance 

ผลการดำเนนิงานทาง
การเงิน 

Financial 
performance 

ผลการดำเนนิงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น The Service 

of The Co-Operated 
Pharmacy performance 
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ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดขององค์กร (Barreto, 2010) แสดงให้เห็นว่าความสามารถเชิง
พลวัตเป็นตัวตั้งต้นที่ทำให้เกิดความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดขององค์กร โดยนวัตกรรมเป็น
แหล่งสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวขององค์กร นวัตกรรมนั้นเป็นผล
มาจากความสามารถเชิงพลวัตขององค์กร ในการจัดการและปรับองค์กรตามอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Teece et al., 1997)  

ความสัมพันธ์ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด โดย
ความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการตอบสนองลูกค้าและ
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ ความสามารถเชิงพลวัต
เป็นการพยายามขององค์กรทีมีการปรับเปลี่ยนการดำเนิงงานให้ดีกว่าอีกองค์กรหนึ่ง เริ่มจากองค์กร
ใดที่มีความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากรด้วยการใช้ทรัพยากรสร้าง
ความแตกต่างเพ่ือประสิทธิผลในความได้เปรียบในการการแข่งขันสูงกว่าองค์กรอ่ืนและความสามารถ
ในการตอบสนองลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยหลักแนวคิดการพ่ึงพาทรัพยากร และ
เครือข่ายธุรกิจในการก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วส่งเสริมความสามารด้านนัต
กรรมการตลาดตามสภาพแวดล้อมของตลาด (André, Denise, Fernanda, Jorge, & Paulo, 2017) 
ความสามารถที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดมีการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการทรัพยากรระหว่างองค์กรในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร 
ด้วยการจัดสรรทรัพยากรและการพัฒนาในส่วนของความสามารถที่จำกัดระหว่างองค์กร การ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างองค์กรตามแนวของความสามารถเชิงพลวัต
ด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากรด้วยการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างองค์กรด้วยการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ
ความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากรเป็นความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขององค์กรที่สามารถสะท้อนถึงองค์กรที่มีการจัดการทรัพยากรและ
ประสานงานระหว่างด้วยการจัดการที่มีกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการด้านนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Kevin & Caroline, 2010)  

นอกจากนี้ด้วยการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรกับความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากความรู้ใหม่ที่ได้มาจากแหล่งภายนอกเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเชิงพลวัตด้าน
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้าเน้นความเข้าใจที่ เพียงพอของการกำหนดลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและกำหนดลำดับความสำคัญสูงสุดในการสร้างคุณค่าที่
เหนือกว่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจจุด
แข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง และปรับเปลี่ยนในการวางแนวความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้าน



  71 

ทักษะการสื่อสารการตลาด การบริหารช่องทาง และ ศักยภาพการขาย จากการสร้างความสามารถ
การตอบสนองลูกค้าในความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันและองค์กรควรติดตาม
การเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและจัดการทรัพยากรระหว่างองค์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (Kevin & Caroline, 2010) 

สำหรับความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการแข่งขัน เป็นศักยภาพขององค์กรใน
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมีแนวโน้มที่จะสร้างโอกาสเหนือคู่แข่งขันและทำให้เกิดนัวตกรรมทาง
กาตลาดเป็นไปตามกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ของการดำเนินงานระหว่างองค์กร (Brezinik & Hisrich, 
2014) ด้วยความสามารถในการเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานความรู้ และการใช้ประโยชน์ให้เกิด
กับองค์กรด้วยการใช้ความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการแข่งขัน เริ่มจากการใช้
ความสามารถเชิงพลวัตในการปรับเหลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงานที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดระหว่างองค์กร พร้อมยังแนะนำว่าความสามารถในการแข่งขัน สร้างข้อได้เปรียบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลง ดังนั้นวิธีการสำหรับการสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวเป็นตัวแทนสำหรับองค์กรที่ดำเนินงานในการพัฒนาแนวคิดขององค์กร
โดยวางกลยุทธ์ด้วยความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ทรัพยากรที่จำกัดมีผลกับระดับของ
ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรที่จะสามารถบรรลุผลได้ (Teece et al., 1997) ดังนั้นการวาง
แนวทางเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางขององค์กรในการตอบสนองกับองค์กรภายนอกเช่น ลูกค้า เทคโนโลยี 
และมีอิทธิพลต่อองค์กรที่ทำการจัดหาทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรระหว่างองค์กร ดังนั้นการ
พัฒนาความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่โดดเด่น เน้นที่การพัฒนา
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดมีอิทธิพลต่อระดับความสามารถในการปรับตัวของนวัตกรรม
การตลาดระหว่างองค์กรที่ส่งเสริมด้วยความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการแข่งขัน
ขับเคลื่อนความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาด การบริหารช่องทาง 
และศักยภาพการขายเพราะ การประสบความสำเร็จจากการปรับเปลี่ยนระหว่างองค์กรให้เข้ากับแรง
กดดันภายในและภายนอกองค์กร (Kevin & Caroline, 2010) ด้วยความสามารถเชิงพลวัตนั้นมี
ความสัมพันธ์กับระดับของความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดที่เพ่ิมขึ้นระหว่างองค์กร 

จากการทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดและเสนอสมมติฐานที่ 4 และแสดงความสัมพันธ์
ตามภาพท่ี 7 
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สมมติฐานที่ 4 (H4): ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
 
 ความสัมพันธ์ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด และผลการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น 

ความสามารถด้านนวัตกรรม เป็นความสามารถในการสร้างประโยชน์และสร้างแนวคิดใหม่ได้
สำเร็จเพ่ือการปรับใช้ และรวบรวมทรัพยากรที่โดดระหว่างองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และบริการในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ร่วมกับประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการบริหารจัดการและความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละองค์กรด้วยการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กร องค์กรหลายแห่ง
พยายามสร้างเครือข่ายกับลูกค้า หุ้นส่วน และผู้จัดจำหน่ายด้วยความพยายามนำเอาทักษะ
ความสามารถข้อมูลและทรัพยากรมาใช้เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาดขององค์กร (Rendi & Margaret, 2015) 

ความสามารถในการ
แข่งขนั  

Ability to 
competition 

ความสามารถในการตอบสนอง
ลูกค้า  

Ability to respond 
customers 

ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร 

Ability to manage 
resources 

ความสามารถเชงิพลวัต 
Dynamic Capability 

ความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด

Marketing Innovation 
Capability 

ศักยภาพการขาย 
Sales potential 

การบริหารช่องทาง
Channel 

management 

ทักษะการสื่อสารการตลาด 
Marketing 

communication skill 

H4 
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ความสามารถด้ านนวัตกรรมการตลาด  (Marketing Innovation capability)  เป็ น
ความสามารถขององค์กร ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่เพ่ือดำเนินการด้านการตลาด และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Hui Feng, Neil, Morgan, & Lopo, 
2015) ในการสร้างความมั่งคงและการพัฒนาเครื่องมือผ่านวิธีการทางการตลาดใหม่มีบทบาทสำคัญ
ในการวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมด้วยความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดที่ส่งเสริมการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (Sorawit & Phaprukbaramee, 2016) 

ความสามารถด้านนวัตกรรมทางการตลาดได้นำทรัพยากรระหว่างองค์กรมาใช้ตามแนวคิด
ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรให้ เป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าโดยใช้ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านนวัตกรรมทางการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาด การบริหารช่องทาง และ
ศักยภาพการขาย ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมผลการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่นทางการเงินและไม่ใช่ เงินในการสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขัน 
ความสามารถด้านนวัตกรรมทางการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาด ทำหน้าที่ เป็น
เครื่องมือเชื่อมต่อโดยการจัดการผลงานการตลาดที่สมดุลของการนำเสนอความสามารถด้าน
นวัตกรรมทางการตลาดด้วยการส่งเสริมด้านทักษะการสื่อสารการตลาด ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนการบริการ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การกำหนดรูปแบบการสื่อสารทางเทคโนโลยีและ
การปรับใช้ด้านการตลาดอย่างเหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานทางวัฒนธรรมองค์กรของ
ตลาดสู่ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน การเติบโตของส่วนแบ่งตลาดและ
ผลกำไรส่งต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการวางแผนการตลาดที่
ยอดเยี่ยมได้รับการยืนยันว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานที่
ก้าวหน้า (Vorhies & Morgan, 2005)  

ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านการบริหารช่องทางด้วยการใช้เทคโนโลยี และ
นอกจากนี้ยังมีการเลือกจัดการระเบียบและเทคนิคที่เหมาะสมในการให้บริการโดยเฉพาะ การนำ
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดมาใช้ในการเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานระหว่าง
องค์กร จากการรับรู้และใช้เทคโนโลยีสนัลสนุนการดำเนินงานและแนวทางใหม่ ๆ ของร้านยาชุมชน
อบอุ่น แต่ในการพัฒนารูปแบบใหม่ซึ่ งเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ายังต้องมีปรับเปลี่ยน
กระบวนการดำเนินงานระหว่างองค์กร เป็นการพัฒนาความสามารถของการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของธุรกิจและการแนะนำบริการใหม่ที่ช่วยเพ่ิม
ความรวดเร็วในการเข้าถึงโรงพยาบาลและนำกระบวนการใหม่มาใช้กับลูกค้าเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ในฐานะท่ีเป็นการสร้างความรู้ใหม่ และมีประโยชน์บนพ้ืนฐานของความรู้ ดังนั้นจึงเป็น
ทรัพยากรที่สร้างความแตกต่างให้กับองค์กรในการสร้างผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินขององค์กรมีส่วน
ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การทำงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลตามที่ต้องการโดยได้รับ
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เทคโนโลยีใหม่ ความรู้ และวิธีการจากเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กร (Jansen, Van Den Bosch, & 
Volberda, 2006) ความสามารถด้านนวัตกรรมทางการตลาดเป็นการปฏิบัติตามข้ันตอน และรูปแบบ
การทำงานขององค์กรที่ใช้ทรัพยากร ขององค์กรตามแนวคิดของทฤษฎีพ่ึงพาทรัพยากรในการใช้
ทรัพยากรระหว่างองค์กรกับความต้องการของตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และยังรวมถึงกระบวนการ
รวมที่ออกแบบมาเพ่ือรับรู้รวบรวม นำความรู้ และทักษะในการเพ่ิมมูลค่าด้วยความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดมีผลการดำเนินงานทางการเงินขององค์กร ดังนั้นความสามารถทางนวัตกรรมทาง
การตลาด จึงเป็นการนำความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (Yuan, Shin, 
He, & Kim, 2016)  

ความสามารถด้านนวัตกรรมทางการตลาดตามแนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรให้เป็น
ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าโดยใช้ส่วนผสมทางความสามารถด้านนวัตกรรมทางการตลาดด้านศักยภาพการขาย 
บทบาทของกิจกรรมการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าตามกระบวนการทางธุรกิจตามหลักสามประการดังนี้ 
การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการลูกค้า และการสร้างผลการดำเนินงานไม่ใช่เงินขององค์กร 
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยใช้ความสามารถด้านนวัตกรรมทางการตลาดในการบูรณาการ
ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นซึ่งใช้ทรัพยากรระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่มี
เสถียรภาพ และปรับปรุงกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่มีเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดได้ดียิ่งขึ้น ในบริบทของความสามารถด้านนวัตกรรมทางการตลาดจะมี
บทบาทในการเชื่อมโยงทรัพยากรภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริการในการสนับสนุนผลการดำเนินงานทางการเงินขององค์กร และสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Zhou, & Li, 2010) ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมผลกำไรด้านผลการดำเนินงานทาง
การเงินและไม่ใช่เงินของร้านยาชุมชนอบอุ่น ควรพัฒนารูปแบบการทำงานด้านความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดให้มีโครงสร้างเพ่ือให้บริการลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งในตลาด  การใช้เครื่องมือทาง
ความสามารถด้านนวัตกรรมทางการตลาดให้มีการส่งเสริมด้านประสิทธิผลการสื่อสารการตลาด ใน
การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการการตอบสนองลูกค้ามีผลต่อการบริหารช่องทางการตลาด 
และผลต่อศักยภาพการขาย เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (Yuan, 
Shin, He, & Kim, 2016) 

จากการทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น และเสนอสมมติฐานที่ 5 
และแสดงความสัมพันธ์ตาม ภาพที่ 8 
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สมมติฐานที่ 5 (H5):  ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 8 ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีผลต่อการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 
 ความสัมพันธ์ความสามารถเชิงพลวัต และผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ความสามารถเชิงพลวัตในการเรียนรู้ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานที่
ตอบสนองเพ่ือให้ความมั่นคงและบรรลุความสำเร็จขององค์กร ตามแนวคิดทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจและ
ทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรร่วมกับความสามารถเชิงพลวัตในการจัดการทรัพยากรช่วยให้หน่วยวิจัย
และพัฒนาสามารถค้นหาโอกาสขององค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นในด้านการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่เงินดังนั้นความสามารถ
เชิงพลวัตขององค์กรด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า 
และความสามารถในการแข่งขัน มีส่วนในการพัฒนาผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
(Hsian-Ming & Hsin-Feng, 2019) ขึ้นอยู่กลับความสามารถเชิงพลวัตขององค์กรด้านความสามารถ
ในการจัดการทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากรระหว่างองค์กรผ่านโครงสร้างทางสังคม จาก
การพัฒนาทักษะการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างสรรค์ประสิทธิภาพการดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจากความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งให้เกิดความสมัครสมานระหว่างองค์กร มีผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นทั้งทางการเงินและไม่ใช่เงินซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ต้องแสวงหาจาก

ความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด

Marketing Innovation 
Capability 

ศักยภาพการ
ขาย  

Sales 
potential 

การบริหาร
ช่องทาง
Channel 

management 
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เป้าหมายด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว (Li-Chang & Chao-Hung, 2010)  ความสำคัญของ
ความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการตอบสนองลูกค้าเป็นเพ่ิมการประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานไม่ใช่เงินขององค์กรบนพ้ืนฐานการพัฒนาพร้อมด้วยการส่งเสริมการบริการระหว่างองค์กร
ต่อชุมชน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการบริการระหว่างองค์กรมีผลให้ลูกค้า
กลับมารับบรการขององค์กรทำให้การดำเนินงานทางการเงินขององค์กรและการให้บริการร่วมกันใน
ชุมชน (Burt, 1992) โดยเกิดขึ้นเมื่อเกิดการรับรู้ของพันธมิตรระหว่างองค์กรเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นสามารถช่วยแก้ปัญหาด้วยทรัพยากรระหว่างองค์กรให้มีการใช้ที่มี
ศักยภาพในการสร้างความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการแข่งขันขององค์กรสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันไม่เพียงแต่ในความสัมพันธ์กับพันธมิตรภายนอกอ่ืน ๆ แต่ยังเกี่ยวกับการ
พัฒนาความสามารถเชิงพลวัตที่ส่งเสริมผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (Dyer & Singh, 
1998) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสามารถเชิงพลวัต มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมขององค์กรโดย
การพัฒนาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานระหว่างองค์กรในระยะยาวในห่วงโซ่คุณค่าระหว่าง
องค์กรต่าง ๆ ตามแนวคิดการพึ่งพาทรัพยากรมีผลเพ่ิมข้ึนในการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง (Westerlund & Svahn, 2008) ด้วยการใช้คุณสมบัติที่
สำคัญด้วยการนำสิ่งที่มีความจำเป็นคือทรัพยากรขององค์กร และการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ใน
ปรับปรุงผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นในด้านผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน  และผลการ
ดำเนินงานทางการเงินเพ่ือการสร้างมูลค่าร่วมกันระหว่างองค์กร (Zajac & Olsen, 1993) จากการ
นำความสามารถเชิงพลวัตมาใช้ในเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กรที่มีทรัพยากรความรู้และ
ความสัมพันธ์ ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้งผลการดำเนินงานด้านการเงิน และผลการ
ดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน 

จากการทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น และเสนอสมมติฐานที่  6 และแสดง
ความสัมพันธ์ตามภาพที่ 9 

สมมติฐานที่ 6 (H6):  ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
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ภาพที่ 9 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินการของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 
 ความสัมพันธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีผลกระทบของความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาดทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร ความสามารถ
ในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทักษะความสัมพันธ์ทาง
สังคม และความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงองค์กร
หนึ่งกับองค์กรอื่น ๆ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงข้อมูลที่ส่งเสริมความสามารถ
ด้านนวัตกรรมตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาด การบริหารช่องทาง และศักยภาพการขาย ถูก
สร้างขึ้นและสนับสนุนการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ผ่านการพึ่งพาทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
องค์กรที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจตามแนวคิดการพ่ึงพาทรัพยากรช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นทั้งผลดำเนินงานทางการเงินและที่ไม่ใช่เงิน สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ต้องการการเติบโตโดยอาศัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูล และ
ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น (Frances & Cynthia, 2019) 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่าง
องค์กร เป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญที่สนับสนุนความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านทักษะการ
สื่อสารการตลาด การบริหารช่องทาง และศักยภาพการขาย และมีบทบาทสำคัญต่อสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง จึงเป็นความสามารถที่เป็นปัจัจยตัวกลางของความสามารถการจัดการ

H6 

ผลการดำเนนิงานที่
ไม่ใช่เงิน  

Non- financial 
performance 

ผลการดำเนนิงานทาง
การเงิน 

Financial 
performance 

ผลการดำเนนิงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น  

The Service of The Co-
Operated Pharmacy 

performance 

ความสามารถเชงิพลวัต 
Dynamic Capability 

ความสามารถในการ
แข่งขนั  

Ability to 
competition 

ความสามารถในการ
ตอบสนองลูกค้า 

Ability to 
respond 

customers 

ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร 

Ability to manage 
resources 
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เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์ส่งเสริมผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น
ทางการเงินและที่ไม่ใช่เงิน ทำให้องค์กรมีการเติบโตทางธุรกิจ ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด
จะเป็นสื่อกลางที่สนับสนุนความสามารถของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ในการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพผลการดำเนินงานทางการเงินขององค์กรและผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินรวมถึง
การเติบโตขององค์กร (Sulaiman & Shehnaz, 2019)  
 การใช้ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดในธุรกิจมีความสำคัญเนื่องจากองค์กรต้องสร้าง
ความยั่งยืนและเติบโตทางธุรกิจขึ้นอยู่กับการนำเสนอทางการตลาดและบริการที่สร้างความสนใจมีผล
ด้านศักยนภาพการขาย (Halim et al., 2014) การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้าน
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้นการมีทักษะ
ความรู้และความสามารถที่จำเป็นสำหรับธุรกิจและดำเนินงานในรูปแบบของความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาด การบริหารช่องทาง และศักยภาพการขาย ที่
เหมาะสมเพราะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมนั้นขึ้นอยู่กับการเติบโตของธุรกิจยิ่งกว่านั้นธุรกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางของเทคนิคด้วยการลดต้นทุนและนำไปสู่นวัตกรรมเพ่ือบรรลุ
ความสำเร็จในระยะยาว การเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น การมีทรัพยากรที่จำกัด และขาด
ทรัพยากรที่สำคัญหรือไม่เพียงพอซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กร (Kheng & Minai, 
2016)  
 การสร้างและพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านการบรูณาการระหว่างองค์กร เน้นการพัฒนาและรักษาด้วยทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมระยะ
ยาวกับองค์กรภายนอกเช่น ผู้จัดจำหน่าย คู่แข่ง และลูกค้า ปัจจัยภายนอกสำหรับการปฏิบัติที่เป็น
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดใหม่ ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนสนับสนุนด้วยความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาด การบริหารช่องทาง และศักยภาพการขายของการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เช่น ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง ต้องการความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ เพ่ือ
สร้างความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด พบความสำคัญของปัจจัยภายในและภายนอกในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ของความสามรถด้านนวัตกรรมการตลาดของเครือข่าย
ธุรกิจที่มีคุณภาพ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด เครือข่ายของธุรกิจและระบบที่รวมตัวกันเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายนั้นมีผลกระทบที่ดีต่อ
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดเป็นกลไกอำนวยความสะดวกสำหรับการระดมทรัพยากรและ
การบูรณาการนวัตกรรมตามแนวคิดทฤษฎีพ่ึงพาทรัพยากร (Chien, Ya, Fu, Sang, & Kun, 2019) 
ความสำคัญของความสามารถของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการผสมผสาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี สามารถพบได้จากการพิจารณาผ่านแง่มุมความสามารถในการผสมผสาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นระหว่างองค์กรเพื่อการสนับสนุนการให้บริการ และการสร้างความ
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มั่นคงผ่านความสำเร็จจากการทำกำไร การเติบโตของยอดขาย และส่วนแบ่งตลาดที่เพ่ิมขึ้น มีผลจาก
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดด้านทักษะการสื่อสารการตลาด การบริหารช่องทาง และ
ศักยภาพการขาย ที่มีต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (Bojan, Jianguo, Danijela, 
Diana, Muhammad, & Ilimdorjon, 2020) 
 จากการทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าการจัดการเครือข่ายธุ รกิจอย่าง
สร้างสรรค์ มี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมี
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านและเสนอสมมติฐานที่ 7 และแสดง
ความสัมพันธ์ตามภาพที่ 10 

สมมติฐานที่ 7 (H7):  การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิง
บวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดทำ
หน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการดำเนินงานของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

การจดัการเครือขา่ยธรุกิจอย่าง
สร้างสรรค์  

Creative Business Network 
Management  

 

ความสามารถใน
การปรับเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 
Ability to adjust 
cultural identity 

ความไว้วางใจบน
พื้นฐานจรยิธรรม
ระหว่างองค์กร 

Trust and ethics 
between 

organization 

ความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด

Marketing Innovation 
Capability 

ศักยภาพการขาย
Sales potential 

การบริหาร
ช่องทาง
Channel 

management 

ทักษะการสื่อสาร
การตลาด 
Marketing 

communication 
skill 

 

ผลการดำเนนิงานที่
ไม่ใช่เงิน  

Non- financial 
performance 

การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร 
Integration 
between 

organization 

ผลการดำเนนิงานทาง
การเงิน 

Financial 
performance 

ทักษะความสัมพนัธ์
ทางสังคม 

Social relational 
skill 

การผสมผสาน
นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี 
Technological 

innovation 
interweavement 

ผลการดำเนนิงาน
ของร้านยาชุมชน

อบอุ่น  
The Service of 

The Co-
Operated 
Pharmacy 

performance 

H7 
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 ความสัมพันธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีผลกระทบความสามารถเชิงพลวัตทำหน้าที่เป็นตัว
แปรส่งผ่าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และผลการดำเนินงานของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น  โดยมีความสัมพันธ์กับความสามารถเชิงพลวัต  พบว่าประสิทธิผลของ
ความสามารถเชิงพลวัตมีความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูร
ณาการระหว่างองค์กร ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การผสมผสานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม และความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 
และผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และ
ความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร ความสามารถในการตอบสนอง
ลูกค้า และความสามารถในการแข่งขัน มีผลการพัฒนาผลการดำเนินงานทางการเงินและที่ไม่ใช่เงิน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่องค์กรสามารถปรับปรุงข้อได้เปรียบในการแข่งขันส่งเสริมผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นทางการเงินและที่ไม่ใช่เงิน เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและ
การประสานงานตามแนวคิด พ่ึ งพาทรัพยากรเพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แข่งขันด้วยการทำงานที่มีความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และความสามารถในการแข่งขัน เกิดผล
สัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพที่ยั่งยืนของผลการดำเนินงานทางการเงินและที่ไม่ใช่เงินของธุรกิจทาง
การแพทย์ (Jaffar, Saqlain, Mohammad, Mohd Sobri, & Shaher, 2019) 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์มีการสร้างคุณค่า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่าน
การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างองค์กรด้วยความสามารถเชิงพลวัตที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กร 
ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย ด้วยการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และเครือข่ายชุมชนด้วยการแลกเปลี่ยน
การให้บริการหรือสินค้า และความรู้ระหว่างองค์กรที่ช่วยสร้างรายได้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ 
ทำให้เกิดของการหมุนเวียนของสินค้า บริการ และรายได้ซึ่งส่งเสริมผลการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงกลยุทธ์ การวางแผนแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบด้วย
กระบวนแลกเปลี่ยนการความรู้ ด้านเทคนิคการออกแบบ ร่วมถึงการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ด้านการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและอ่ืน ๆ ระหว่าง
องค์กร และการสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ และบริการ ทำให้เกิดประโยชน์เป็นการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแบบไม่มีตัวตนด้านผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินโดยผ่านความสามารถเชิง
พลวัตด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร สร้างความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และ
ความสามารถในการแข่งขัน (Bojan, Jianguo, Danijela, Diana, Muhammad, & Ilimdorjon, 
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2020) ร่วมกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ในการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ที่ เหนือกว่าในการให้บริการกับลูกค้า และไม่ถือ
เป็นมาตรการทางการเงินแบบดั้งเดิมเช่น ความรู้สึกของคนในชุมชนทำให้เกิดความภักดีของลูกค้าใน
การเข้ารับริการกับร้านยาชุมชนอบอุ่น ส่งเสริมผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินโดยมีความสามารถเชิง
พลวัตด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และ
ความสามารถในการแข่งขัน (Kheng & Minai, 2016) ยังมีปัจจัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการปรับปรุงภาพลักษณ์หรือโอกาส
ในการสร้างบริการ ทำให้เกิดผลดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน ด้วยการปรับปรุงภาพลักษณ์หรือสร้างโอกาสใน
การสร้างผลดำเนินงานระหว่างเครือข่ายด้วยการปรับปรุงผ่านความสามารถเชิงพลวัตด้าน
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และความสามารถในการ
แข่งขัน ร่วมกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความไว้ วางใจและจริยธรรมระหว่าง
องค์กรด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่าในการสนับสนุนกลไกการดำเนินงานหรือช่วยให้การดำเนินงาน
เกิดขึ้นด้วยการติดตามให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน และผลด้านการดำเนินงานทางการเงินของ
เครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น ผ่านความสามารถเชิงพลวัตด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร 
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และความสามารถในการแข่งขัน มีผลกับลูกค้าด้านความรู้สึก
ของลูกค้าในชุมชน ซึ่งทำให้ร้านยาชุมชนอบอุ่นด้รับความภักดีจากลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน (Verna, 2000) 

จากการทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ มี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมี
ความสามารถเชิงพลวัตทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่านและเสนอสมมติฐานที่ 8 และแสดงความสัมพันธ์
ตามภาพท่ี 11 
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สมมติฐานที่ 8 (H8):  การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางอ้อมเชิง
บวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถเชิงพลวัตทำหน้าที่เป็นตัว
แปรส่งผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถเชิงพลวัตทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

 
 
 

การจดัการเครือขา่ยธรุกิจอย่าง
สร้างสรรค์  

Creative Business Network 
Management  

 

การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร 
Integration 
between 

organization 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ทางสังคม 
Social 

relational skill 

ผลการดำเนนิงาน
ที่ไม่ใช่เงิน  

Non- financial 
performance 

ผลการดำเนนิงาน
ทางการเงนิ 
Financial 

performance 

ผลการดำเนนิงาน
ของร้านยาชุมชน

อบอุ่น  
The Service of 

The Co-
Operated 
Pharmacy 

performance 

H8 ความสามารถเชงิพลวัต 
Dynamic Capability 

ความสามารถใน
การแข่งขนั  
Ability to 

competition 

ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร 

Ability to manage 
resources 

การผสมผสาน
นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี  
Technological 

innovation 
interweavemen

t 

ความสามารถใน
การปรับเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 
Ability to adjust 
cultural identity 

ความไว้วางใจบน
พื้นฐานจรยิธรรม
ระหว่างองค์กร 

Trust and ethics 
between 

organization 

ความสามารถใน
การตอบสนอง

ลูกค้า  
Ability to 
respond 

customers 
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ตอนที่ 5 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสาเหตุที่ส่งผล
ต่อการจัดการเครื่องข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นความสัมพันธ์การแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างองค์กร และการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

5.1 การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร (Knowledge Sharing) หมายถึงกิจกรรมที่การ
ถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่งด้วยการทำ
กิจกรรมร่วมกันในเครือข่ายธุรกิจ (Honglei & Julie, 2019) โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการรวบรวม
ความรู้และการกระจายความรู้มากขึ้นและองค์กรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทำให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน (McAdam et al., 2012) ด้วยการแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างองค์กร จากการแบ่งปันความรู้ส่วนบุคคลและกลุ่มเป็นความรู้ขององค์กรผ่าน
กระบวนการของการกระจายและการรวมกันในการแบ่งปันความรู้ด้วยการปรับเปลี่ยนความรู้ของ
องค์กรเป็นความรู้ของเครือข่ายระหว่างองค์กร และจากความรู้ภายในขององค์กรนำมาแลกเปลี่ยน
และสร้างให้มีคุณค่าต่อเครือข่ายด้วยการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์ผ่านลายลักษณ์อักษรและศึกษา
ร่วมกันระหว่างองค์กร (Zhining, Nianxin, & Huigang, 2014) 

ทำให้เกิดความสามารถท่ีได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการดำเนินงานระหว่างองค์กร
โดยรวมผ่านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือที่จะทำให้กระบวนการจัดการความรู้
ระหว่างองค์กรก่อให้เกิดประสิทธิภาพจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานร่วมกันของการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรด้วยการทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างองค์กร ด้วยการขยายความรู้ระหว่างองค์กรที่สร้างขึ้นตามขั้นต้นระหว่างองค์กร ผ่านการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรจากนำเสนอความรู้จากการปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร ด้วย
กระบวนการทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างระหว่างองค์กรสร้างให้เกิดการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน 
(Alsones, Lilia Maria, & Pierre, 2008) 

ดังนั้นการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรจะเป็นการกลั่นกรองความสัมพันธ์ระหว่างการ
แบ่งปันความรู้กับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้บรรลุความร่วมมือที่มี
ประสิทธิภาพระหว่างองค์กร การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร จากการศึกษามีผลต่อ 1) การแบ่งปัน
ประสบการณ์  2) การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์  และ 3) การแบ่งปันข้อมูล  Hsiu-Fen (2007), Nurliza, 
Uchenna, & Gerald (2010), Susan, Alan, Diana, Priscilla (2 0 1 3 ) , Zhining, Nianxin, & 
Huigang (2014), Virginie, Douglas, Maeve, & Xavier (2016), Elaine, Luis, & Joseane 
(2017), และ Eduard van & Ashby (2019) 

  5.1.1 การแบ่งปันประสบการณ์ (Sharing  Experience) หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่
จำเป็นเพ่ือให้บรรลุถึงระดับการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพที่จะสามารถช่วย
กระตุ้นให้องค์กรมีการแบ่งปันความรู้กับองค์กรอ่ืน จากการที่แต่ละองค์กรมีการสะสมประสบการณ์
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และมีความจำเพาะในแต่ละองค์กรในการพัฒนาความสามารถในการให้ความรู้ที่มีคุณค่าระหว่าง
องค์กร และมีแนวโน้มที่จะดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงได้สำเร็จ โดยองค์กรที่มีประสบการณ์เชื่อว่า
องค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างองค์กรโดยการแบ่งปันความรู้ที่จะช่วยพัฒนา
ระหว่างองค์กรด้วยความเต็มใจทั้งในการมีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้และรับความรู้ระหว่างเครือข่าย
องค์กร องค์กรสามารถเริ่มจัดการทรัพยากรความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกับหน่วยงาน
เพ่ือให้ความรู้กับเครือข่ายธุรกิจสร้างและสร้างแนวคิดใหม่และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ตัวอย่าง
คือ ความสามารถด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และประสบการณ์ เกิดความสามารถใน
การทำงานเป็นทีมและความคล่องระหว่างองค์กร (Ming, 2016)  

  การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรด้านการแบ่งปันประสบการณ์ ที่ส่งเสิมการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร ความสามารถในการปรับ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ 
ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร ผลของการแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนรู้และ
การสร้างมูลค่าร่วมกันจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรด้วยการจัดการเครือข่ายองค์กรอย่าง
สร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร จากการรวบรวมความสามารถและประสบการณ์
ระหว่างองค์กรเข้าด้วยกัน ในด้านการผสมผสานทางเทคโนโลยีเกิดการสร้างและมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรในแง่ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรด้วยการร่วมกันสร้างจุด
แข็งให้กับเครือข่ายธุรกิจจากประสบการณ์ระหว่างองค์กรที่ครอบคลุมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการที่จะ
นำมาใช้ในการส่งเสริมการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  (Gao, Knight, & Ballantyne, 
2012) จากการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรเป็นกระบวนการที่องค์กรแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้
เฉพาะจากประสบการณ์ระหว่างองค์กรด้วย การถ่ายทอดผ่านทางเทคนิคการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
องค์กรส่งเสริมการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เป็นทางการผ่านการสื่อสารและช่องทางที่ไม่เป็นทางการ การแบ่งปัน
ประสบการณ์สนับสนุนการจัดการเครือข่ายระหว่างองค์กร (Thuong, Xiaorong, & Qinghong, 
2017) จากการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรตามแนวคิดการพ่ึงพาทรัพยากรระหว่างองค์กรของการ
ส่งเสริมประโยชน์กับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรด้านความไว้วางใจบน
พ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร มีแรงจูงใจจากภายในในการแบ่งปันความรู้เพราะการมีส่วนร่วมใน
การแสวงหาความรู้ และการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายและสร้างความพึงพอใจมีความสำคัญกับการ
แบ่งปันความรู้และสนับสนุนแนวโน้มที่จะแบ่งปันความรู้มากขึ้น (Organ, 1988) เมื่อองค์กรมีการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างองค์กรได้รับการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทำนาย
สภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นของธุรกิจ (Yi & Erno, 2018) เป็นการชี้ให้เห็นความสำคัญของการแบ่งปัน
ความรู้ โดยองค์กรสามารถเริ่มจัดการทรัพยากรความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกับ
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หน่วยงานเพ่ือให้ความรู้แก่เครือข่ายธุรกิจ การแบ่งปันประสบการณ์จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้ระหว่าง
องค์กรและมีการสะสมความรู้ขององค์กรเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งจะช่วยปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
และเครือข่ายธุรกิจ สิ่งที่ส่งเสริมมีส่วนร่วมในความรู้ภายในกลุ่มและองค์กรมีแนวโน้มที่จะสร้าง
แนวคิดใหม่และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมของเครือข่าย
องค์กร ความสามารถในการรับความรู้ที่ดีขึ้นช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพระหว่าง
องค์กรจากการแบ่งปันประสบการณ์ (Hsiu-Fen, 2007) ที่ใช้ร่วมกันแสดงถึงระดับเครือข่ายองค์กรที่
แบ่งปันเป้าหมาย แก้ไขข้อปัญหา และการรับรู้ เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือของแต่ละองค์กรในการแบ่งปัน
ประสบการณ์  และความรู้ระหว่างองค์กร (Virginie, Douglas, Maeve, & Xavier, 2016) การ
แบ่งปันความรู้เป็นงานที่มีอุปสรรคสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ ลักษณะของการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
เครือข่ายธุรกิจมีความซับซ้อนของการแบ่งปันความรู้และความสามารถในการแบ่งปันประสบการณ์
ช่วยเพ่ิมโอกาสในการค้นหาคุณค่าในการแบ่งปันความรู้ของเครือข่ายขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะรับรู้
คุณค่าในแบ่งปันความรู้ได้มากกว่าเครือข่ายขนาดเล็กทั้งทักษะทักษะความรู้ และประสบการณ์ 
(Susan, Alan, Diana, & Priscilla, 2013)  

  5.1.2 การแบ่ งปัน เชิ งกลยุทธ์การดำเนินงาน (Sharing Strategic) หมายถึง  
การจัดการหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่เป็นปัจจัยที่สร้างการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรในเครือข่าย
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างคู่ค้า ด้านกลยุทธ์ และการบริหารใน
กระบวนการนวัตกรรม (Ming, 2016) และการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน สามารถทำให้เกิดการดำเนินงานเพ่ือระบุการ
แก้ไขปัญหาใหม่สำหรับองค์กร และดำเนินงานระหว่างองค์กรที่มีความสนใจเพ่ิมเติมในการใช้
ประโยชน์จากคลังความรู้ภายในเครือข่ายธุรกิจ และหาวิธีที่ดีกว่าสำหรับการเรียนรู้ และการใช้ความรู้
ระหว่างองค์กร โดยการสร้างทุนในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และปรับปรุงในการทำธุรกิจ
โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้นจากองค์กรอ่ืนและกลายเป็นนวัตกรรมของเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างองค์กรมากขึ้น (Zhining, Nianxin, & Huigang, 2014) จากการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์ในฐานะที่
สร้างโอกาสในภาวะวิกฤติที่สนับสนุนกระบวนการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Ali, Afkar, 
Muhammad, Immad, & Fariha, 2010) ซึ่งแตกต่างการจัดการหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์มีแนวโน้มที่
จะสร้างความรู้ที่แยกจากกัน แต่การจัดการเครือข่ายธุรกิจเชิงกลยุทธ์จะเชื่อมโยงจากการสนับสนุน
ของการแบ่งปันความรู้ระหว่างคู่ค้า ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย องค์กรวิจัย และองค์กรที่มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
รวมถึงคู่แข่งในกระบวนการนวัตกรรม การแบ่งปันความรู้เป็นการดำเนินงานในการสร้างความรู้เชิง
บวกในการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีวัฒนธรรมระหว่างองค์กรใน
การปฏิสัมพันธ์ สำหรับการจัดการเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์ด้าน
การจัดการมีแนวโน้มที่จะสร้างการแบ่งปันความรู้ต่างกับธุรกิจเชิงกลยุทธ์ โดยการจัดการเครือข่าย
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ธุรกิจได้รับการส่งเสริมการแบ่งปันของความรู้ระหว่างพันธมิตร ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย องค์กรการวิจัย 
และองค์กรที่มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ รวมถึงคู่แข่งใน กระบวนการนวัตกรรม ข้อได้เปรียบความร่วมมือกล
ยุทธ์การทำงานร่วมกันกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ท่ีเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการพึ่งพาของ
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Ming, 2016)  

  การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรด้านการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน ที่ส่งเสริ ม
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในด้าน การบูรณาการระหว่างองค์กร ความสามารถในการ
ปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม กิจกรรมความร่วมมือ และ ความ
ไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร การสร้างสินทรัพย์ด้วยการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร
โดยการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน ที่เฉพาะเจาะจงด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการ
สร้างวิธีการจัดการด้วยการแบ่งปันกลยุทธ์ร่วมกันด้วยการใช้ความสามารถการแบ่งปันกลยุทธ์ในการ
สำรวจแหล่งความรู้ของคู่ค้าระหว่างองค์กร จากการใช้การแบ่งปันกลยุทธ์ในแวดวงของความสัมพันธ์
ทุนทางสังคมด้านความไว้วางใจพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร มีความเข้มแข็งในความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรเช่น การไว้วางใจและมิตรภาพ ไม่ว่าจะเกิดจากภายในหรือภายนอกเครือข่ายธุรกิจ 
การสร้างทิศทางร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องระหว่างองค์กร โดยองค์กรอาจพิจารณาการแบ่งปันกล
ยุทธ์ในการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร จากสถานการณ์เพ่ือให้
เครือข่ายธุรกิจพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เกิดความสามารถในการ
แข่งขันที่มีประสิทธิภาพผ่านอุปสรรคทางธุรกิจ  (Raue & Wieland, 2015) การแบ่งปันความรู้
ระหว่างองค์กรด้านการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน  จากการใช้ความสามารถของระบบ
สารสนเทศในการเสริมสร้างความคล่องตัวของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการ
ผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Felipe, Roldán, & Leal-Rodríguez, 2017) ร่วมกับการใช้การ
แบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรด้านการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน จากความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นโดย
องค์กร หรือเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กรด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศความรู้และความสามารถในการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรที่เป็นการรวมกันเพ่ือการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การ
ดำเนินงาน  สำหรับสร้างความรู้เชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันขององค์กร (Nonaka & Takeuchi, 1995)  

  จากความร่วมมือการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงานสามารถช่วยให้การจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ขององค์กรได้รับการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจและสร้างผลกำไรในการ
ดำเนินงานระหว่างองค์กร ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับช่องว่างความรู้หรือกลยุทธ์ระหว่าง
องค์กร เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและทักษะการแบ่งปันความรู้ และการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ที่ยืนยันผ่านการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์ด้านความรู้เป็นกุญแจสำคัญในระยะยาว
สำหรับความสำเร็จ และความร่วมมือภายนอกเหล่านี้มีความจำเป็นมากขึ้น (Eduard van & Ashby, 
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2019) ที่จะต้องมีความร่วมมือการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์กับองค์กรภายนอกโดยการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจภายนอก การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์ ส่งต่อความรู้มีทั้งในด้านกระบวนการ การกำกับดูแลข้อมูล 
และระบบ ปัจจัยความสำเร็จหากมีพ้ืนฐานความไว้วางใจบนจริยธรรมระหว่างองค์กรในเจตนาแท้จริง
ของพันธมิตรระหว่างองค์กร และความโปร่งใส ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์มีแนวโน้มสำเร็จ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อคู่ค้ามีความชัดเจนในการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ซึ่งกันและกันการเลือกพันธมิตรการ
แบ่งปันเชิงกลยุทธ์ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่งขึ้นการบูรณาการระหว่างองค์กร การ
ผสมผสานทางเทคโนโลยีและความสามารถในการปรับ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขององค์กรได้
กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์ (Wood, Dibben, & 
Meira, 2016) สามารถมองเห็นศักยภาพของการแลกเปลี่ยนและการรวมทรัพยากรขององค์กรได้ดีขึ้น
ตามแนวคิดของการพึ่งพาทรัพยากร (Virginie, Douglas, Maeve, & Xavier, 2016)   

  การมีการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน ร่วมกันด้วยการทำการผสมผสานทาง
เทคโนโลยี มีความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ผ่านการแบ่งปันเชิงกล
ยุทธ์การดำเนินงาน ที่ใช้ร่วมกันสามารถได้รับการพิจารณาว่าเป็นพลังที่จะทำให้องค์กรอยู่ด้วยกันและ
แบ่งปันสิ่งที่องค์กรรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่เฉพาะเจาะจงหรือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
ขาย การเติบโตขององค์กร และการเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง (Nurliza, Uchenna, & Gerald, 2010) 
การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงานตรวจสอบขอบเขตการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการแบ่งปัน
เชิงกลยุทธ์โดยการเปลี่ยนแปลงในองค์กร การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีทำให้เกิดการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Vassilis, lioukas, & chambers, 1998)  

  5.1.3 การแบ่งปันข้อมูล (Sharing Information) หมายถึง ความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเพ่ิมการตอบสนองอย่างรวดเร็วระหว่างองค์กรจากการรวบรวมความรู้
ระหว่างองค์กรประกอบด้วยกระบวนการและกลไกในการรวบรวมข้อมูล และความรู้จากแหล่งภายใน
และภายนอก ผ่านกระบวนการรวบรวมความรู้จากแต่ละองค์กรกลายเป็นข้อมูลระหว่างองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการแบ่งปันข้อมูลระหว่างเครือข่ายองค์กรเช่น การแบ่งปันข้อมูลตามความ
เชี่ยวชาญ การรวบรวมและการบูรณาการระหว่างองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากการแบ่งปันข้อมูลที่
จะทำให้เกิดการใช้ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขององค์กร  และสร้างความ
แตกต่างกับคู่แข่งให้กับพันธมิตรขององค์กรในการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Hsiu-Fen, 
2007)  

  สำหรับการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรด้านการแบ่งปันข้อมูลมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม การบูรณาการระหว่าง
องค์กร การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
และความไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร สามารถช่วยในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
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และปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการแบ่งปัน
ความรู้ทำให้มีการเชื่อมโยงการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันในการค้นหา
ข้อมูล และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรองรับการสื่อสารด้วยการผสมผสานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีระหว่างองค์กรช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ (Huysman & Wulf, 2006) ซึ่งแน่นอนว่าการรวบรวมข้อมูลและความรู้ซึ่งสามารถส
นัยสนุนการแบ่งปันความรู้ถือเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในการดำเนินงานได้ดีขึ้นและได้รับการส่งเสริมหรือเพ่ิมพูนเมื่อมีความรู้ตามแนวคิดการพ่ึงทรัพยากร 
(Nurliza, Uchenna, & Gerald, 2010) ความรวดเร็วในการแบ่งปันข้อมูลนวัตกรรมระหว่างองค์กร 
ร่วมกับความสามารถในการเรียนรู้และการแบ่งปันข้อมูลสนับสนุนการแบ่งปันความรู้และข้อมูล
ระหว่างองค์กรด้วยการแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กรทำให้องค์กรหนึ่งพยายามเลียนแบบและใช้
ประโยชน์จากความรู้และข้อมูลขององค์กรอ่ืน การแบ่งปันข้อมูลจึงช่วยเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลระหว่าง
องค์กร ความรู้ที่ต้องการมักจะมีอยู่ในแหล่งข้อมูล จำนวนแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันจึงต้องการเพ่ิม
ความรู้มีแนวโน้มที่จะพ่ึงพาทรัพยากรระหว่างองค์กร (Susan, Alan, Diana, & Priscilla, 2013) การ
พัฒนาฐานข้อมูลความรู้ การรวบรวมและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้วยการแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้
ด้วยกระบวนแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กร (Ming, 2016) การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าและข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่มีคุณค่ าต่อการพัฒนาบริการ
และผลิตภัณฑ์ จากการมีส่วนร่วมของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ องค์กรจะได้รับ
ความรู้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลก่อเกิดมูลค่าเพ่ิมของการแบ่งปันข้อมูล (Verna, 2000)  

  ดังนั้นการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรด้านแบ่งปันข้อมูล สัมพันธ์กับการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การสร้าง
เครือข่ายธุรกิจด้วยการแบ่งปันข้อมูลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ ของร้านยาชุมชน
อบอุ่นร่วมกับโรงพยาบาล และเครือข่ายองค์กร โดยพิจารณาถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่ างองค์กร 
และลดอุปสรรคการแบ่งปันข้อมูลผ่านกิจกรรมระหว่างองค์กร จากการเชื่อมโยงความสามารถการ
ปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรลดขั้นตอนการทำงานที่มีระเบียบและกระบวนการที่
ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการแบ่งปันข้อมูล ดังนั้นเครือข่ ายองค์กร
และทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมีการเชื่อมโยงต่อขอบเขตที่มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กร สร้างโอกาส
เพ่ือให้เครือข่ายองค์กรสามารถค้นหาสื่อสารหรือร่วมมือกันในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระหว่างองค์กร
มากขึ้นซึ่งมีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลที่มากขึ้น และเกิดคุณค่าในการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ (Honglei & Julie, 2019) 

  การใช้ข้อมูลจากการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรด้านการให้การแบ่งปันข้อมูล สัมพันธ์
กับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ จากความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 
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เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรด้านการแบ่งปันข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่
สนับสนุนการผลิตและบริการ จากการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรด้านการแบ่งปันข้อมูลและการ
ควบคุมดูแลเพื่อส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม และความไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่าง
องค์กรมีส่วนช่วยในการลดระบบราชการในการดำเนินงานและประสิทธิผลการดำเนินงานตาม
นโยบายการตัดสินใจและนโยบายการดำเนินงานระหว่างองค์กร (Willem & Lucidarme, 2014) 

  การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรด้วยการใช้การแบ่งปันข้อมูล  เป็นการแลกเปลี่ยน
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายองค์กรอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร 
โดยที่กิจการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งให้การเข้าถึงการใช้ความรู้ สร้างและใช้
เครือข่ายความรู้ได้อย่างสะดวก การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรสามารถปรับปรุงความสามารถของ
ทุกฝ่ายและส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ผ่านการบูรณาการระหว่างองค์กรสามารถ
ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และการสร้างความสำเร็จได้
อย่างรวดเร็ว การแบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ
องค์กรผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ กลยุทธ์ และความรู้ระหว่างองค์กร (Thuong, 
Xiaorong, & Qinghong, 2017) 

  จากการทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
องค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น  และ
เสนอสมมติฐานที่ 10 และแสดงความสัมพันธ์ตามภาพท่ี 12 
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สมมติฐานที่ 9 (H9): การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 
 ความสัมพันธ์การประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงาน และการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 5.2 ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงาน (Assess The Uncertainty of The 
Task Environment) หมายถึง การรับรู้ถึงปัจจัยที่มีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจอันเกิด
จากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
(สุชน ทิพย์ทิพากร วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และจันทนา แสนสุข , 2561) การขาดข้อมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม หรือไม่สามารถที่จะทำนายการเปลี่ยนแปลงภายนอก และ
ผลกระทบต่อทางเลือกในการตัดสินใจภายในขององค์กร เนื่องจากองค์กรไม่มีความสามารถในการ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในลักษณะที่ครอบคลุมในการตอบสนองขององค์กรต่อเหตุการณ์

การจดัการเครือขา่ยธรุกิจอย่าง
สร้างสรรค์  

Creative Business Network 
Management  

 

ความสามารถในการปรับ
เอกลักษณท์างวัฒนธรรม 

Ability to adjust 
cultural identity 

การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร  
Integration 
between 

organization 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์ทาง

สังคม 
Social relational 

skill 

ความไว้วางใจบนพืน้ฐาน
จริยธรรมระหว่างองค์กร 

Trust and ethics between 
organization 

การแบ่งปันความรู้ระหว่าง
องค์กร 

Knowledge sharing 
between organizations           

การแบ่งปันเชิงกล
ยุทธ ์การดำเนินงาน 
Strategic sharing 

การแบ่งปัน
ประสบการณ์ 
Experience 

sharing 

การแบ่งปันขอ้มูล 
Information 

sharing 

H 9 

การผสมผสาน
นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี  
Technological 

innovation 
interweavement 
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ภายนอก ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ขององค์กรในการประเมินสถานการณ์ (Mark, Brent, & Peter, 
2017)  

ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานและการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ 

องค์กรมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์เครือข่ายภายนอก โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้น
มุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อมภายนอกมากขึ้นและรับข้อเสนอแนะจากองค์กรภายนอก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และกระจายอย่างกว้างขวางของทักษะทาง
ความรู้ซึ่งเกินความสามารถขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังนั้นองค์กรต้องพ่ึงพาทรัพยากรจากการค้นหา
ข้อมูลจากภายนอกองค์กรมากขึ้นเนื่องจากองค์กรมีทรัพยากรที่จำกัด  (Yuval, Mariette, & Tom, 
2017) องค์กรจึงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพ่ิมขึ้นจากการพ่ึงพาการใช้ข้อมูลจากภายนอก
องค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจดำเนินงานขององค์กร (Olukemi, Jeffrey, & Mark, 
2003) 

  5.2.1 รับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Perceive Environment Impact) หมายถึง การ
รับรู้ผลกระทบของสภาพแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเมื่อองค์กรได้รับประสบการณ์และ
มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทำนายสภาพแวดล้อมจะเกิดขึ้นในการร่วมมือขององค์กรมีแนวโน้มที่
จะประเมินผลกระทบภายนอกและภายในธุรกิจด้วยการพัฒนาบริการ และผลิตภัณฑ์ โดยปรับเปลี่ยน
บริการได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากการรับรู้ผลกระทบภายนอกและภายใน
ร่วมกับพันธมิตร (Schmitt, Rosing, Zhang, & Leatherbee, 2018) พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร โดยการประเมินการรับรู้ความไม่แน่นอนภายนอกได้แก่ สภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ และการประเมินการรับรู้ภายในได้แก่ การแข่งขันของธุรกิจ ความต้องการของลูกค้า ผู้จัด
จำหน่าย สินค้าหรือบริการ (สุชน ทิพย์ทิพากร วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และจันทนา แสนสุข , 2561) 
ด้วยการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน ในการทำกิจกรรมของ
องค์กรเพ่ือหาทรัพยากรผ่านการค้นหาข้อมูลจากภายนอกมากข้ึนเนื่องจากองค์กรมีทรัพยากรที่จำกัด 
ความต้องการ และการใช้ข้อมูลซึ่งเป็นทรัพยากรที่เพ่ิมขึ้นทำให้เพ่ิมการค้นหาข้อมูลจากภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็ก มีผลความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ของสภาพแวดล้อมของงานที่เพ่ิมขึ้นของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบสภาพแวดล้อม ทำให้
ธุรกิจต้องประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ เพ่ือการสร้าง
ความมั่นคงขององค์กรด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสนับสนุนของเครือข่าย และสามารถประเมิน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของงานในด้านการตลาด (Yi, & Erno, 2018) 
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  ดังนั้นการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงาน ด้านการรับรู้ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร 
ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความสามารถในการปรับ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร จากการมีส่วนร่วม
สร้างความสัมพันธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ องค์กรที่ติดต่อเครือข่ายระหว่างองค์กร
มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนประสิทธิภาพขององค์กร โดยองค์กรที่ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ของงานด้านการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการ
ผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีของเครือข่ายธุรกิจมีผลการดำเนินงานระหว่าง
องค์กร โดยประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากการค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ิมขึ้นเนื่องจากระดับการ
ประเมินความไม่แน่นอนของงานระหว่างองค์กรเพ่ิมขึ้น  (Ostgaard & Birley, 1996) การประเมิน
ความไม่แน่นอนและผลการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจของการทำงานร่วมกัน  จากการประเมิน
ความไม่แน่นอนของงานด้านการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม และระบบเครือข่ายธุรกิจจะช่วยเพ่ิมความสัมพันธ์
ทางสังคมสนับสนุนผลการดำเนินงานขององค์กร พร้อมกันนั้นองค์กรที่ประเมินสถานการณ์ความไม่
แน่นอนของงานถึงการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่สนับสนุนการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ที่เพ่ิมขึ้นนี้จะสนับสนุนให้ประสิทธิภาพเครือข่ายที่ดีขึ้นสำหรับองค์กร 
ปัจจัยสาเหตุหลายประการที่ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ทางสังคมของ
เครือข่ายธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อการรับรู้ผลกระทบความไม่แน่นอนของ
สิ่งแวดล้อมต่อประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับผลการดำเนินงาน
ขององค์กร (Kumar & Subramanian , 2001) ระดับการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการ
เปลี่ยนแปลงการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงาน ด้านการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างองค์กรส่งเสริมการจัดการเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร 
ประกอบด้วยความไม่แน่นอนของรัฐตามแนวนโยบายนวัตกรรมเทคโนโลยีในอนาคตที่ส่งเสริมการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร (Schmitt, Rosing, 
Zhang, & Leatherbee, 2018) เนื่องจากระดับการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงาน
ด้านการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพ่ิมการใช้แหล่งข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกระหว่าง
องค์กรร่วมกัน โดยองค์กรมีการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจบนพ้ืนฐาน
จริยธรรมระหว่างองค์กร ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีในการตอบสนองต่อความไม่แน่นอนที่องค์กร
รับรู้ในสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยการดำเนินงานผ่านกิจกรรมเครือข่ายด้วยการติดต่อระหว่าง
เครือข่ายขององค์กร สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเครือข่ายธุรกิจ (Krueger, 2000) จากการที่
องค์กรพ่ึงพาทรัพยากรเครือข่ายภายนอกมากขึ้นจากระดับการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอน
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ของงานด้านการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เพ่ิมขึ้น เป็นไปได้ว่าการใช้ความสามารถในการ
ปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเครือข่ายธุรกิจภายนอกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร 
ปรับเปลี่ยนเครือข่ายธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร มีความสัมพันธ์
ส่งเสริมระหว่างเครือข่ายภายนอกและผลการดำเนินงานขององค์กร อาจเป็นไปได้ว่าเครือข่ายธุรกิจ
ภายนอกที่มีการปรับตัวและสร้างประโยชน์กับการดำเนินงานระหว่างองค์กรจากความไม่แน่นอนที่
เพ่ิมขึ้นของการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลให้  (Olukemi, Jeffrey, & Mark, 2003) การ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของสภาพแวดล้อมที่องค์กรมีการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ขององค์กรและเพ่ิมการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพของการดำเนินงานขององค์กรในเวลาที่เหมาะสม (Ali, Afkar, Muhammad, 
Immad, & Fariha, 2010) ดังนั้นการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานการรับรู้ด้าน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดเป็นส่วนสำคัญที่สุดของความสัมพันธ์
ของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประสิทธิผลการประเมินสถานการณ์ความไม่
แน่นอนของงานด้านการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรที่อยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้อง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานขององค์กรจะมีแนวโน้มที่จะใช้กระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อองค์กรมากขึ้น (Ali, Afkar, Muhammad, Immad, & Fariha, 2010) 

  การประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงาน ด้านการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร ความสามารถใน
การปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม การผสมผสานนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี และความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร จากการประเมินสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนของงาน ด้านการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในนำไปสู่การสนับสนุนการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยเครือข่ายธุรกิจรับรู้ข้อมูลเครือข่ายภายใน และการเพ่ิมการใช้
แหล่งข้อมูลทั้งภายนอก ทำให้ระดับการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานด้านรับรู้
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรรับรู้ในสภาพแวดล้อมขององค์กรเพ่ิมขึ้นสำหรับการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรส่งเสริมทั้งภายในและภายนอกองค์กรมี
ประโยชน์ต่อองค์กรที่จะรวบรวมแหล่งข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจจากองค์กรที่การเติบโตเพ่ิมขึ้น 
สำหรับระบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กรจากการรับรู้
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกยังมีประโยชน์ในการทำให้องค์กรตัดสินใจรับมือกับความไม่
แน่นอนระดับที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การใช้วิธีการที่เฉพาะมากขึ้นและการปรับตัวที่
เหมาะสมด้วยการค้นหาข้อมูลเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของงานด้วยการ
ประเมินจากสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนด้านรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ว่าการใช้การจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ภายในแตกต่างกันไปตามกิจการ (Olukemi, Jeffrey, & Mark, 2003) 
การประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานด้านรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยการพ่ึงพา
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ระหว่างองค์กรในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดย
องค์กรดำเนินงานพ่ึงพาเครือข่ายจากการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานด้วยการปรับ
ใช้เทคโนโลยีร่วมกันมากขึ้นทำให้มีการเติบโตขององค์กรมากขึ้น ด้วยการพัฒนาร่วมกันของเครือข่าย
ซึ่งสามารถจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดการระบบเครือข่ายระหว่างด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับความไม่แน่นอนของงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
ระบบ  (Bojan, Jianguo, Danijela, Diana, Muhammad, & Ilimdorjon, 2020) ร่ วมกับการ
ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานด้านการการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
จัดการเครือข่ายองค์กรสร้างสรรค์ที่มีทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมทำให้ประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินงานขององค์กรมากกว่าเมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืนทีมีความสัมพันธ์ที่น้อยกว่า (Olukemi, Jeffrey, 
& Mark, 2003) 

  การประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานด้านรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับการ
สนับสนุนการจัดการเครือข่ายในด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จากการที่
องค์กรรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำให้มีการปรับเอกลักษณ์วัฒนธรรมการดำเนินงานร่วมกันเกิด
คุณค่าของการสร้างระบบเครือข่ายทำให้เกิดโอกาสขององค์กรและการพ่ึงพาทรัพยากรที่จำเป็นใน
การพัฒนาและความมั่นคงระหว่างองค์กร (Krueger, 2000) ส่วนการประเมินสถานการณ์ความไม่
แน่นอนของงานด้านการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้าน
ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร มีประโยชน์ในการทำธุรกิจในการรับมือกับความไม่
แน่นอนของงานที่เพ่ิมมากขึ้นจาการรับรู้ผลกระทบสภาพแวดล้อม โดยสมาชิกเครือข่ายธุรกิจมีหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างองค์กรจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงร่วมกับการสร้างความไว้วางใจ
ระหว่างการดำเนินงานของเครือข่ายสร้างคุณค่าหลักที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์กรด้วยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนระหว่างองค์กรซึ่งช่วยรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเครือข่าย
ธุรกิจในความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนที่รับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงานระหว่างองค์กรในการพ่ึงพาการค้นหาข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงกลยุทธ์ของเครือข่ายธุรกิจ 
(Steensma & Corley, 2001) ในการบูรณาการระหว่างองค์กร ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม การ
ผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขององค์กร 
และความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร ของเครือข่ายธุรกิจร่วมกับกิจการร่วมค้าที่
ส่งเสริมอัตราการเติบโตขององค์กร  

  5 .2.2  ก า รอ อ ก แ บ บ แ น ว ท า งก า รด ำ เนิ น งาน  (Design of Operational 
Guidelines) หมายถึง จากการที่องค์กรได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของงานทำให้องค์กรมีการเลือกแนวทางการตอบสนองขององค์กร ด้วยการอาศัย
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ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของการตอบสนอง และตรรกะเชิงพฤติกรรม ในการหาสาเหตุ 
และแนวโน้มกับเงื่อนไขในการสร้างแนวทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการ  (Schmitt, Rosing, Zhang, & 
Leatherbee, 2018) จากความหลากหลายของการดำเนินงานเพ่ือหาแนวทางการดำเนินงานของ
เครือข่ายธุรกิจซึ่งปรากฏขึ้นจากรับรู้ถึงความแปรปรวนของความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อมของงาน
อาจมีมาตรการอ่ืนในการออกแบบแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดตั้งแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กร (Powell et 
al., 1996) ด้วยการการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานด้านการออกแบบแนวทางการ
ดำเนินงาน ส่งเสริมการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร 
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทักษะ
ความสัมพันธ์ทางสังคม และความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร เริ่มจากการประเมิน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของงาน ด้านการออกแบบแนวทางการเนินงานมีเชื่อมโยงต่อผลการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร ด้วยการเสนอวิธีการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ขององค์กรถึงการบูรณาการระหว่างองค์กรด้วยการเลือกคู่ค้าที่
มีทักษะและองค์กรสามารถประเมินความสามารถขององค์กรที่จะรับมือกับผลที่ไม่คาดคิด ด้วย
การศึกษาร่วมกันระหว่างองค์กรเพ่ือการจัดตั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสำหรับวิธีการตอบสนองเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิดสนับสนุนการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Yi & Erno, 2018)  

  จากการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานด้านการออกแบบแนวทางการ
ดำเนินงานตามแนวคิดพ้ืนฐานในการคาดการณ์การดำเนินงานสามารถส่งเสริมการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรผ่านการบูรณาการที่มี
กำหนดเป้าหมายไปยังตลาดที่มีอยู่ และตลาดใหม่ผ่านกลไกท่ีควบคุมการรับรู้ความไม่แน่นอนของงาน
และรวมถึงการใช้ความไว้วางใจ ในการหาสาเหตุแนวโน้มกับเงื่อนไขในการขยายขอบเขตเชิงกลยุทธ์
ในการดำเนินงานระหว่างองค์กร (Reymen et al., 2015) แต่ความไม่เข้ากันระหว่างองค์กรอาจเกิด
จากการขาดการศึกษาการออกแบบแนวทางการดำเนินงานดังนั้นการประเมินสถานการณ์ความไม่
แน่นอนของงาน ด้านการออกแบบแนวทางการดำเนินงานจึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรเพ่ือ
เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างองค์กร (McMullen & Dimov, 2013) 

  ดังนั้นการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานด้านการออกแบบแนวทางการ
ดำเนินงานส่งเสริมการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรด้วยการออกแบบแนวทางการดำเนินงานช่วยให้กระบวนการค้นหา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ องค์กรสามารถเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนของงานด้วยการใช้เทคนิค
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เฉพาะจากการออกแบบแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงาน (Johannisson, 1996) ร่วมกับการ
ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงานด้านการออกแบบแนวทางการดำเนินงานที่ส่งเสริมการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้านการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีประโยชน์ในการ
ตอบสนองเกี่ยวกับ การทำงานเพ่ิมขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมข้อมูลและสามารถประมวลผล
ข้อมูลเพ่ิมขึ้นของเครือข่ายธุรกิจในการขยายความสามารถในการสร้างและประมวลผลข้อมูลระหว่าง
องค์กรและทำให้องค์กรสามารถตอบสนองด้วยการประเมินความไม่แน่นอนอที่เพ่ิมขึ้น ทำให้การ
ลงทุนในการพัฒนาเครือข่ายภายในที่เข้มแข็งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับการตอบสนองต่อความ
ไม่แน่นอนที่รับรู้และการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร (Olukemi, Jeffrey, & Mark, 2003) 

  จากการทบทวนบทความ และวรรณกรรม ผู้วิจัยยืนยันว่าการประเมินสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนของงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชน
อบอุ่น และเสนอสมมติฐานที่ 9 และแสดงความสัมพันธ์ตามภาพท่ี 13   

สมมติฐานที่ 10 (H10):  การประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงาน มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 การประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

การจดัการเครือขา่ยธรุกิจอย่าง
สร้างสรรค์  

Creative Business Network 
Management  

 

ความสามารถในการ
ปรับเอกลักษณท์าง

วัฒนธรรม  
Ability to adjust 
cultural identity 

การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร 
Integration 
between 

organization 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์ทาง

สังคม 
Social relational 

skill 

ความไว้วางใจบนพืน้ฐาน
จริยธรรมระหว่างองค์กร 

Trust and ethics 
between 

organization 

H10 
ประเมนิสถานการณ์ความไม่

แน่นอนของสภาพแวดล้อมของ
งาน  

Assess the uncertainty of 
the task environment    

รับรู้ผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอ้ม 
 Perceive 

environment 
impact 

การออกแบบแนว
ทางการดำเนินงาน  

Design of 
operational 
guidelines 

การผสมผสาน
นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี 
Technological 

innovation 
interweavement 
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สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และสมมติฐานการวิจัย 
ผู้ได้ดำเนินการวิจัยทบทวนแนวคิด และทฤษฎีสำหรับการวิจัย และวรรณกรรมที่ศึกษาการ

จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการร้านยาชุมชน สรุปสมมติฐานการวิจัยแสดง
ในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 สรุปสมมติฐานการวิจัยของการศึกษา 

สมมติฐาน สมมติฐานการวิจัย 

H 1 
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

H 2 
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถเชิงพลวัตของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น 

H 3 
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น 

H 4 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลทางเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 

H 5 
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น 

H 6 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

H 7 
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัวแปร
ส่งผ่าน 

H 8 
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถเชิงพลวัตทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

H 9 
การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

H 10 
ประเมินสถานะกาณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 



 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method Research) เป็นวิธี
ผสมผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเสริม เพ่ือการอธิบายและ
ยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณให้มีความชัดเจน (Creswell, 2013) ดำเนินการวิจัยแบบการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research) ใช้ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of Analysis) โดยใช้วิธีวิทยาที่นำมาใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการค้นหาความรู้หรือข้อเท็จจริงผ่าน
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Study) โดยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล 
(Antecedent and Consequent) เพ่ือสร้างเป็นแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของ
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับองค์
ความรู้ในเชิงทฤษฎี และข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ผลการวิจัยมีลักษณะเป็นนัย
ทั่วไปในการสรุปอ้างอิงภายใต้เงื่อนไขการวิจัย 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการค้นหาความรู้ หรือข้อเท็จจริง โดย
การใช้วิธีวิทยาในแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Approach) ซึ่งเป็นวิธีการแสวงหา
ความรู้ ตามความเป็นจริง จากการศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม และประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ 
โดยมุ่งทำความเข้าใจความหมาย ประสบการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบเป็นหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2552) 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) กับกลุ่มเครือข่ายธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่น ตัวแทน
สมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน เภสัชกรโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่น 
และแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์ด้านเภสัชกรรมชุมชนในส่วนการบริบาล
เภสัชกรรม เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลที่หลากหลายของเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น และข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของการวิจัยต่อไป 

ระเบียบวิธีวิจัย มีหัวข้อดังต่อไปนี้คือ ขั้นตอนการวิจัย และ ระเบียบวิธีวิจัย โดยประกอบด้วย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยทดสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการเครือข่ายทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น
ในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น การดำเนินการวิจัยได้ดำเนินการ
ประกอบตามข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนการวิจัย สำหรับการดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การศึกษาเพ่ือแนวคิด
ทฤษฎี  เพ่ื อสร้ างกรอบ
แนวคิดการ วิจัย 

รวบรวมสรุปแนวทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สร้างกรอบแนวคิดการ
วิจัยและตัวแปรสำหรับ
งานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
1. พัฒนาแบบสอบถามการวิจัย  
2. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
3. เก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทาง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น 
ไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ และการเก็บ
ด้วยตัวเอง 
 4. ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถาม 

ผลการวิจัย เชิ งปริมาณ
เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นในประเทศ
ไทย 

ขั้นตอนที่  
4   4. การสรุปผลวิจัย 

รายงานการวิจัยปัจจัยเชิง
สา เห ตุของการจัดการ
เค รื อ ข่ า ย ธุ ร กิ จ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ร้านยาชุมชน
อบอุ่นในประเทศไทย 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลที่ได้รับ 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 3 

3. การวิจยัเชิงคณุภาพ 
1. จัดทำแบบสัมภาษณ์กี่งโครงสร้าง  
2. สัมภาษณ์เชิงลึก  
3. วิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ 
สนับสนุนและยืนยันคู่ขนาน
กับผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ใหมค่วามชัดเจนยิ่งขึ้น 

สรุปการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ อภิปรายผลและให้ข้อมูล
เสนอแนะการวิจัย 

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการวิจัย 
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 ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีสำหรับกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุป  แนวคิด
ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใช้
เหมาะสมในงานวิจัยที่ศึกษา มากที่สุด   
 ขั้นที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัย โดยจัดเตรียมแบบสอบถามในการ
วิจัยจากแนวคิดทฤษฎี ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม อาศัยข้อมูลตัวแปรในการสร้างแบบสอบถาม
ให้ตามกรอบการวิจัยของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขา และแก้ไขแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของความ
สอดคล้องภายใน (Reliability) ด้านผู้วิจัยทำการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาความเชื่อมั่นจำนวน 30 ชุด
กับผู้ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ นำข้อมูลหาค่าความเที่ยงตรง ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient) ของครอนบราค  (Cronbach) ใช้ความเชื่อมั่นที่ 0.7 เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่น่าเชื่อถือ
ตามหลักสถิติในการเก็บข้อมูลร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 ขั้นที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการเข้าถึงความรู้ความจริง และดำเนินการสรุปข้อมูลการ
วิจัยตามแบบการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักของการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้ดำเนินการกำหนดระเบียบวิธีวิจัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย กำหนดองค์ประกอบดังนี้ ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและออกแบบเครื่องมือในการวิจัย การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การจัดดำเนินการทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เภสัชกรหรือเจ้าของร้านขายยาชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่ายกลุ่ม
ร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้าน 1,208 แห่ง (ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช) วันที่  1 เมษายน 2563 จากร้านขายยาทั้งสิ้น 23 ,682 แห่ง (ข้อมูล
หน่วยงานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2562) เป็นข้อมูล วันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยศึกษา
กลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้าน 1,208 แห่งที่ร่วมกับโรงพยาบาล (ข้อมูล
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) วันที่ 1 เมษายน 2563) 
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   1) การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น ไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ และการเก็บ
ด้วยตัวเอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการเลือกใช้ตามหลักสถิติการวิจัยขั้นสูงคือ การวิเคราะห์เชิงยืนยัน 
(Confirmation Factor Analysis) และสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis with Latent 
Variables) โดยใช้เกณฑ์กำหนดตัวอย่าง 20 เท่าต่อตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร (Hair, Anderson, 
Tatham, William, & Black, 2010) ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรสังเกตทั้งหมด 18 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง
ต้องเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 360 แห่ง จากกลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้าน 
1,208 แห่ง (ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) วันที่ 1 เมษายน 2563) โดย
ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างโดยการคำนึงโอกาสในการถูกเลือก (probability sampling) ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบการเลือกโดยการสุ่ม (Random Technique)  
   2) หลักในการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักของผู้วิจัยสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยพิจารณา
เจ้าของร้านยาในกลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้านที่ได้รับการรับรองจากสภา
เภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน หัวหน้า
ห้องยาเภสัชกรโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น และแพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยา
ชุมชนอบอุ่น ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ถอดความ และสรุปการวิจัย 

2.3 ตัวแปรในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยบ่งตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
1) ตัวแปรแฝงภายนอก แบ่งเป็นตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ 

     1.1 ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน ประกอบด้วย 
ตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร คือ 1) รับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และ 2) การออกแบบแนวทางการ
ดำเนินงาน 
   2) การแบ่ งปันความรู้ระหว่างองค์กร ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร  
1) การแบ่งปันประสบการณ์  2) การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน  และ 3) การแบ่งปันข้อมูล 
   3) ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย 4 ตัวแปร 
     3.1 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร 
1) ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม 2) การบูรณาการระหว่างองค์กร 3) การผสมผสานนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 4) ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ 5) ความไว้วางใจบนพ้ืนฐาน
จริยธรรมระหว่างองค์กร 

  3.2 ความสามารถเชิงพลวัต ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 1) ความสามารถ
ในการจัดการทรัพยากร 2) ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และ 3) ความสามารถในการแข่งขัน 
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  3.3 ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 1) 
ทักษะการสื่อสารการตลาด 2) การบริหารช่องทาง และ 3) ศักยภาพการขาย 

  3.4 ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร 
1) ผลการดำเนินการทางการเงิน และ 2) ผลการดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน 
 2.4 เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย พิจารณาจำแนกตามวิธีการวิจัยเป็น 2 
วิธี คือ 1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ครอบคลุมนิยามของตัวแปรที่ดำเนินการศึกษาในการวิจัยทั้งหมด และ 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดำเนินการวิจัยด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง (Semi- Structured Interview) ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1) เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้ วิจัย เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้ประกอบการร้านขายยาชุมชนอบอุ่น เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น เพ่ือเสริมสร้างระบบสาธารณสุข และผลการดำเนินการของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น แบบสอบถามมาตราส่วนกำหนดตาม วิธีลิเคิร์ท (Likert scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ วัด
จากระดับตั้งแต่น้อยที่สุด (1) ไปถึงมากที่สุด (5) ตามนิยามของตัวแปรของการวิจัย แบ่งเป็น 6 ตอน 
ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 
ข้อ มีลักษณะของคำถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งงานในปัจจุบัน รูปแบบแบบสอบถามใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจร้านยาชุมชน จำนวน 6 ข้อ มีลักษณะของคำถาม
แบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ประกอบด้วย ข้อมูลการประกอบธุรกิจร้านยา ทุน
ดำเนินงาน จำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน รายได้จากการขาย ประเภทกิจการ และ
รูปแบบในการประกอบกิจการ โดยแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชน
อบอุ่นในประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ดังนี้ ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม จำนวน 3 ข้อ การบูรณาการระหว่างองค์กร จำนวน 3 ข้อ การ
ผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 3 ข้อ ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
จำนวน 3 ข้อ และความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร จำนวน 3 ข้อ ลักษ ณะ
แบบสอบถามออกแบบตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย มีประเด็นในการศึกษา 2 ประเด็น กำหนดข้อคำถามทั้งสิ้น 24 ข้อ 
ดังนี้ ผลกระทบของความสามารถเชิงพลวัตจำนวน 9 ข้อ ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
จำนวน 9 ข้อ ผลการดำเนินการของร้านยา จำนวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยมีประเด็นในการศึกษา 2 ประเด็น กำหนดข้อคำถาม
ทั้งสิ้น 16 ข้อ ดังนี้ ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน จำนวน 7 ข้อ 
การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร จำนวน 9 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้าน
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  

2) เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง

สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลคือ เภสัชกร
หรือผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน หัวหน้าห้องยาเภสัชกรโรงพยาบาลที่อยู่ใน
ร้านยาชุมชนอบอุ่น และแพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบ่งได้เป็น 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเภสัชกรหรือผู้ประกอบการร้านยาในเครือข่ายร้านยาชุมชน

อบอุ่น ที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรม
การผลิตยาแผนปัจจุบัน หัวหน้าห้องยาเภสัชกรโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น และ
แพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ตอนที่ 2 ข้อมูลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น 
ตอนที่ 3 ข้อมูลของผลลัพธ์ของการดำเนินการของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ

ร้านยาชุมชนอบอุ่น 
2.5 การสร้าง การวัดตัวแปร และการทดสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัย 

 การสร้าง การวัดตัวแปร และการทดสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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   1. การสร้าง และวัดตัวแปรในการวิจัย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
     1.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัย เพ่ือใช้พัฒนากรอบการสร้าง
แบบสอบถาม และกำหนดนิยามศัพท์ของตัวแปร ใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อคำถามการวิจัย 
     1.2การจัดทำแบบสอบถามเพ่ือใช้เก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสร้าง
ตัวชี้วัดสำหรับตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 18 ตัวแปรโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัยและ 
นิยามศัพท์เฉพาะ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของ
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และ ตัวชี้วัดปัจจัยเชิง สาเหตุของการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือใช้สำหรับการทดสอบสมมติฐานต่อไป ซึ่งมีการวัดตัวแปรโดยการนิยาม
ศัพท์เชิงปฏิบัติการ (Operation Definition) ดังนี้  
     ตัวช้ีวัดการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
     1) การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร 
ได้แก่ 1.1) ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการของท่าน
ร่วมมือกับโรงพยาบาลด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านผลิตภัณฑ์อันเป็นประโยชน์ต่อกัน  2. กิจการ
และโรงพยาบาลแบ่งปันข้อมูลด้านขั้นตอนการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ 3. 
โรงพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อกิจการทำให้ได้รับการตรวจสอบและดูแลการทำงานเป็นอย่างดี  1.2) 
การบูรณาการระหว่างองค์กร ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการของท่านมีการ
ประสานงานกับโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 2. กิจการสามารถวางแผน
ร่วมกับโรงพยาบาลในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  3. กิจการมี
กิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลในการควบคุมระบบการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3) การ
ผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการประสานกับ
โรงพยาบาลทางออนไลน์ในด้านการจัดการเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 2. กิจการและโรงพยาบาลมี
กิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 3. กิจการ
และโรงพยาบาลใช้นวัตกรรมพัฒนาการติดต่อผ่านเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์สะดวกมากขึ้น  1.4) 
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการ
ของท่านกับโรงพยาบาลมีพฤติกรรมการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะร่วมกันในการบริการที่มีคุณภาพ 2. 
กิจการของท่านและโรงพยาบาลสามารถกำหนดความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย
3. กิจการของท่านและโรงพยาบาลปรับการทำงานโดยมีเป้าหมายกลยุทธ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ 1.5) ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม  คือ 1. 
กิจการของท่านมีการดำเนินงานร่วมกันกับโรงพยาบาลด้วยความไว้วางใจในการให้บริการผู้ป่วยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 2. กิจการ และโรงพยาบาลมีเจตนาที่ดีร่วมกันในการบริการผู้ป่วยด้วยความจริงใจ 3. 
กิจการและโรงพยาบาลดำเนินงานร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ในรูปแบบการดำเนินงานที่โปร่งใส  
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     ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
     1) ความสามารถเชิงพลวัต ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 1.1) ความสามารถ
ในการจัดการทรัพยากร ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. บุคลากรในกิจการของท่านได้รับการ
อบรมด้านการจัดการกระบวนการและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 2. กิจการของท่านมีระบบการใช้
เทคโนโลยีในระบบจัดการบริการอิเล็กโทรนิคส์เป็นอย่างดี 3. กิจการของท่านมีกระบวนการด้าน
จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ 1.2) ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า 
ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการของท่านให้คำแนะนำด้านการบริการหรือผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ป่วยที่นอกเหนือจากที่โรงพยาบาลกำหนด 2. กิจการของท่านใช้ข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียน
ในโรงพยาบาลทำให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 3. กิจการของท่านมีการติดตามการใช้ยา
ของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และ 1.3) ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 
1. กิจการของท่านสามารถใช้เครือข่ายนำข้อมูลมาใช้ในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้
มากกว่ากิจการอ่ืนที่ไม่อยู่ในโครงการ 2. กิจการมีการพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและมีระบบส่ง
ต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่ากิจการที่ไม่อยู่ในโครงการ 3. กิจการของท่านสร้างความ
แตกต่างในแบบการบริการเชื่อมโยงกับการบริการของโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยได้รับความพ่ึงพอใจเพ่ิม
มากขึ้น 
     2) ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 2.1) 
ทักษะการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการของท่านเพ่ิมการให้บริการ
กับผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ 2. กิจการมีการวางแผนการตลาดด้วยการใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ในการ
สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 3. กิจการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทำให้
สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 2.2) การบริหารช่องทาง ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อ
คำถาม คือ 1. กิจการของท่านใช้ช่องทางออนไลน์ในด้านการจัดการเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 2. 
กิจการของท่านมีความสามารถในด้านการบริการผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ  3. กิจการของท่านใช้
นวัตกรรมพัฒนาช่องทางการติดต่อผ่านเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์กับผู้ป่วยอย่างสะดวกมากขึ้น  และ 
2.3) ศักยภาพการขาย ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการมีบริการรูปแบบใหม่ที่สร้าง
ความประทับใจกับผู้ป่วย 2. กิจการของท่านมีการบริการจัดการเวชภัณฑ์ที่ความจำเป็นให้กับผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง 3. กิจการของท่านมีศักยภาพในการให้บริการที่ทันสมัยมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความเชื่อม่ันในระบบบริการ สามารถจูงใจผู้ป่วยให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
     3) ผลการดำเนินการของร้านยา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร 3.1) ผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการมีรายได้จากโครงการร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในการบริการผู้ป่วย 2. กิจการมีผลกำไรเพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อน 3. กิจการมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต และ 3.2) ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน ประกอบด้วยตัววัด 3 
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ข้อคำถาม คือ 1. กิจการของท่านสร้างการดูแลเกิดความอบอุ่นทำให้ผู้ป่วยในชุมชนชื่นชมการบริการ
ผู้ป่วย 2. ผู้ป่วยร้านยาของท่านกลับมาใช้บริการกิจการอย่างต่อเนื่อง 3. กิจการให้การบริการรูปแบบ
แบบใหม่ทำให้ภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ 
     ตัวช้ีวัดเชิงสาเหตุของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
     1) ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน ประกอบด้วย ตัว
แปรสังเกต 2 ตัวแปร คือ 1.1) การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัววัด 4 ข้อคำถาม 
คือ 1. กิจการของท่านจัดทำระบบประเมินผลกระทบที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้  2. กิจการของท่าน
และโรงพยาบาลรับรู้ผลกระทบปัญหาจึงปรับการให้ด้านผลิตภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วย  3. กิจการ
และโรงพยาบาลรับรู้การเปลี่ยนแปลงการระบาดของโรคและปัจจัยทางเศรษฐกิจ จึงนำโครงการ
ระบบบริการรับยาผ่านเครือข่ายร้านยามาใช้บริการกับผู้ป่วย 4. กิจการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และร่วมโครงการกับโรงพยาบาลในการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงและเข้าถึงการให้คำปรึกษา
ด้านยามากขึ้น และ 1.2) การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 
1.กิจการของท่านร่วมกับโรงพยาบาลด้วยการกำหนดมาตรการการให้บริการผู้ป่วยตามมาตรการ
ทางด้านการรักษาและการให้บริการ 2. กิจการของท่านร่วมกับโรงพยาบาลกำหนดรูปแบบการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 3. กิจการและโรงพยาบาลร่ วมกันเกี่ยวกับการ
ออกแบบการให้บริการในการดำเนินการ 
     2) การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 2.1) การ
แบ่งปันประสบการณ์ ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถามคือ 1. กิจการและโรงพยาบาลสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความรู้เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัย  2. 
กิจการและโรงพยาบาลนำความรู้และแนวคิดใหม่มาใช้ร่วมกันในการปรับรูปแบบวิธีการให้บริการใหม่ 
3. กิจการกับโรงพยาบาลแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาและการดูแลผู้ป่วยเป็นการสนับสนุน
การเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยตามรูปแบบระบบบริการใหม่ 2.2) การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน 
ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการของท่านกับโรงพยาบาลร่วมกันสร้างระบบการแบ่งปัน
ความรู้ตามแผนการดำเนินงานการจัดการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน 2. กิจการและโรงพยาบาลมี
การขยายความรู้ด้านนวัตกรรมในกระบวนการรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3. กิจการของท่านและโรงพยาบาลใช้กลยุทธ์ในการบริหารโดยระบบการจัดการ
เครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริการผู้ป่วย  และ 2.3) การแบ่งปันข้อมูล 
ประกอบด้วยตัววัด 3 ข้อคำถาม คือ 1. กิจการของท่านและโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ได้จากผู้ป่วยด้วยระบบการติดตามใบสั่งยาที่ดีและการรักษาผู้ป่วยตามความเชี่ยวชาญที่มี
ประสิทธิภาพ 2. กิจการกับโรงพยาบาลดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันเกิดข้อมูลเฉพาะในระบบส่ง
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ต่อผู้ป่วยที่มีรูปแบบการใช้ยาอย่างปลอดภัย 3. โรงพยาบาลและกิจการ ให้การแบ่งปันข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ิมการตอบสนองระบบบริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ 
     จากคำถามทุกข้อใช้วัดตัวแปรทุกตัว ผู้วิจัยได้ตั้งและแบ่งระดับคะแนนอย่างเหมาะสม
ด้วยวิธีลิเคิร์ท (Likert scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ วัดจากระดับตั้งแต่น้อยที่สุด (1) ไปถึงมากที่สุด (5) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และการทำให้ผู้ตอบสามารถตอบคำถามอย่างเที่ยงตรงกับความจริงมาก
ที่สุด 

     1.3 เสนอแบบสอบถามการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ตามแบบการวิจัย
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอคำปรึกษาและแนะนำ ผู้วิจัยทำการปรับแบบสอบถามตาม
คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 

     1.4 ดำเนินการเสนอแบบสอบถามตามข้อ 1.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนอย่างน้อย 3 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยให้ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย ดำเนินการ
ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวนอย่าง
น้อย 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยให้ตรงกับเนื้อหาการวิจัย และครอบคลุมเนื้อหา
การวิจัย ทำการเชิญผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณา 

     1.5 ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามข้อชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาก่อนส่งแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยต่อไป 

     1.6 สำหรับเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ถือว่าเครื่องมือมีความสำคัญเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีความจำเป็นที่ผู้วิจัยต้องมีความไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ผู้วิจัย
ดำเนินการศึกษาแนวคิดตามทฤษฎี ตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรม พิจารณาแบบจำลองการวิจัยให้
สอดคล้องกับการวิจัย และตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และดำเนินการร่างแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างเพ่ือใช้สำหรับเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ ตีความ 
และสรุปประเด็นคำถามการวิจัย 
 2) การทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  2.1 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตรวจสอบความถูกต้อง
ด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามในแบบสอบถาม 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย รวมทั้งนิยามศัพท์ของการวิจัยของตัวแปรใน
การวิจัย และทำการปรับปรุงคำถามการวิจัย ดำเนินการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถาม
ร่วมกับคุณลักษณะของวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามสูตร IOC (Item of Objective Congruence 
Index) เท่ากับ ∑ R/N ทำการประมวลความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบรายข้อ กำหนดค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคำถามตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของ
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การวิจัยนำมาเป็นข้อคำถามในแบบสอบถามการวิจัย (Rovinelli & Hambleton, 1976) โดยได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 

     1) ดร.ภก. ศรัณย์ กอสนาน อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

     2) ดร. วิไล พึ่งผล อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

     3) ดร. กนิษฐา  ฤทธิ์คำรพ อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
   2.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) การใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา 
(Cronbach & Furby, 1970) โดยทำการทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนประมาณ 30 คน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และดำเนินการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือวิจัย 
ค่าตัวแปรทุกตัวที่มีผลค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ถือว่าค่าที่ได้ยอมรับได้ตาม
หลักสถิติ (Hair et al., 2010) ผลการทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์ค
รอนบาคแอลฟารวมที่ 0.862 และค่าสัมประสิทธิ์ของทุกตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.710 – 0.964 โดย
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 สรุปค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแบ่งตามรายด้าน 

ตัวแปร 

จำนว
นข้อ

คำถาม 

ค่า
สัมประสิทธิ์

แอลฟา 
(Cronbach'
s Alpha) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(Discriminan
t Power) 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (CBNM)   
  

ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม (SRS) 3 0.729 0.487 - 0.594 

การบูรณาการระหว่างองค์กร (IBO) 3 0.854 0.708 - 0.773 

การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (TII) 3 0.834 0.642 - 0.747 

ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
(AACI) 3 0.944 0.819 - 0.920 

ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 
(TEBO) 3 0.871 0.738 - 0.780 
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ตารางที่ 3 สรุปค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแบ่งตามรายด้าน (ต่อ) 

ตัวแปร 

จำนวน
ข้อ

คำถาม 

ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา 

(Cronbach's 
Alpha) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(Discriminant 
Power) 

ความสามารถเชิงพลวัต (DC)   
  

ความสามารถในการจัดการทรัพยากร (AMR) 3 0.780 0.500 - 0.779 

ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (ARC) 3 0.792 0.433 - 0.785 

ความสามารถในการแข่งขัน (AC) 3 0.928 0.819 - 0.928 

ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด (MIC)   
  

ทักษะการสื่อสารการตลาด (MCS) 3 0.807 0.603 - 0.720 

การบริหารช่องทาง (CM) 3 0.710 0.430 - 0.656 

ศักยภาพการขาย (SP) 3 0.791 0.587 - 0.709 

ผลการดำเนินการของร้านยาชุมชนอบอุ่น (SCPP)   
  

ผลการดำเนินการทางการเงิน (FP) 3 0.849 0.553 - 0.814 

ผลการดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน (NFP) 3 0.927 0.822 - 0.897 

ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน (AUTE)   

การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (PEI) 4 0.867 0.461 - 0.839 

การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน (DOG) 3 0.955 0.881 - 0.919 

การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร (KSO)   
  

การแบ่งปันประสบการณ ์(ES) 3 0.945 0.859 - 0.918 

การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน (SS)  3 0.964 0.893 - 0.958 

การแบ่งปันข้อมูล (IS) 3 0.964 0.884 - 0.971 

รวม   0.862   

 
   2.3 นำผลข้อ 2.2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สำหรับการพิจารณา และขอ

คำแนะนำการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยก่อนเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในลำดับต่อไป 
2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยสามรถแบ่งการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย  
เชิงคุณภาพ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1 ดำเนินการเตรียมแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการ

เก็บตัวอย่างโดยผู้วิจัย จำนวนอย่างน้อย 360 แห่ง จากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการร้านยาชุมชนที่
เข้าอยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้าน 1,208 แห่งที่ร่วมกับโรงพยาบาล (ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช) วันที่ 1 เมษายน 2563) ผู้วิจัยได้ทำการจัดส่งแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากร้านยาชุมชนอบอุ่นท้ังสิ้น 1,208 ฉบับ 

1.2 ดำเนินการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใช้ในการจัดส่งพร้อมแบบสอบถามการวิจัยไปยัง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บตัวอย่างโดยผู้วิจัย  

1.3 ทำการส่งแบบสอบถาม ตามรายชื่อและที่อยู่ และผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองจำนวน
อย่างน้อย 360 แห่ง เริ่มเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน 2564 ได้รับการตอบกลับ 
คำนวณคิดเป็นร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Nunnally, 1978) 

1.4 ทำการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามทั้งก่อนและหลัง การดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากความสมบูรณ์ที่ ได้รับกลับคืนจากการจัดส่งแบบสอบถาม มี
แบบสอบถามที่ส่งกลับและมีความถูกต้องสมบูรณ์ จำนวนรวม 411 ฉบับ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 
34.02 ผลที่สอดคล้องกับเกณฑ์การตอบแบบสอบถามที่ส่งกลับทางออนไลน์ และไปรษณีย์ที่ระบุ
อัตราการตอบกลับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (Aaker, Kumar, & Day, 2001) และคิดเป็นจำนวน 22.83 
เท่าของจำนวนตัวแปรสังเกตเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า ของขนาดตัวอย่างใน
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างโดยรายละเอียดการเก็บข้อมูลการวิเชิงปริมาณ ดังแสดงตาม
ตารางที ่4 
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ตารางที่ 4 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  

รายละเอียดการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จำนวน (ชุด) 

แบบสอบถามที่จัดส่งทางไปรษณีย์ 1,208 

แบบสอบถามที่ส่งคืนเนื่องจากท่ีอยู่ไม่ถูกต้อง ไม่มีผู้รับ หรือไม่มารับ ภายในกำหนด 44 

แบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 413 

แบบสอบถามที่มีเนื้อหาไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 2 

แบบสอบถามที่มีเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ 411 

อัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 34.02 

 
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ของการวิจัยด้วยการพิจารณาจากร้านยา

ชุมชนในส่วนของสมาชิก ทำการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เลือกผู้ประกอบการ
ที่มีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
1) เจ้าของร้านยาในกลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาไกล้บ้านผู้ประกอบการร้านยา
ชุมชนที่ดำเนินกิจการมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ร้านขายยาแผนปัจจุบันผ่านหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม
ชุมชน Good Pharmacy Practice (GPP) และเป็นร้านยาที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม 
จำนวน 9 ท่าน  2) ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 ท่าน 3) เภสัช
กรห้องยาเภสัชกรโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาไกล้บ้าน
จำนวน 1 ท่าน และ 4) แพทย์ที่อยู่ในกลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาไกล้บ้าน
จำนวน 1 ท่าน การดำเนินการมีการกระจายผู้ให้ ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายตามธุรกิจ
เครือข่าย โดยใช้คำถามกึ่งโครงสร้างให้ครอบคลุม และการเก็บข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดความ
น่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูล (ชาย โพธิสิตา, 2552) ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนที่ดีครอบคลุมสามารถได้
ข้อเท็จจริงทางด้านเครือข่ายธุรกิจ รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายของผู้ประกอบการที่สมบูรณ์
ที่สุด และผู้วิจัยได้ดำเนินการตามหลักจริยธรรมในบุคคล 3 ประการ คือ 1) หลักความเคารพในบุคคล 
2) หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย และ 3) หลักความยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2562) 

2.2 เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูล คือ ผู้วิจัย โดยมีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินหน้าที่
ออกแบบการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึกพร้อมด้วยการบันทึก เครื่องบันทึกเสีย ง 
บันทึกภาพนิ่ง และเสียง สมุดจดบันทึก และปากกา โดยผู้วิจัยจะแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลหลักทราบ และ
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ยินยอมให้บันทึกเสียงและภาพนิ่งได้ตามหลักการ ด้วยจรรยาบรรณของผู้วิจัย และให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
พร้อมสำหรับการให้ข้อมูลโดยดำเนินการแจ้งล่วงหน้าสำหรับนัดสัมภาษณ์ และผู้วิจั ยพร้อมในการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลทและเพียงพอสำหรับการใช้เพ่ือการ วิเคราะห์เพ่ือสรุปผล
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

2.3 การดำเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ดำเนินการในการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือ (Creditbility) ของข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบแบบวิธีสาม
เส้า (Triangulation) (ชาย โพสิตา, 2552) เป็นการตรวจสอบผลการวิจัยโดยผู้วิจัยสามรถสร้าง
แนวคิด ทฤษฎีที่นำมาใช้ต่างไปจากเดิม โดยนำมาตีความ ข้อมูลแตกต่างตามรายละเอียด ดังนี้ต่อไปนี้ 

  2.3.1 การตรวจสอบสามเส้า นำทฤษฎีมาทำการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory 
triangulation) คือ การใช้ทฤษฎีมากกว่า 1 ทฤษฎี สำหรับการวิจัยนี้ได้แนวคิดทฤษฎีจาก 2 ทฤษฎี 
ได้แก่ 1) ทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ  ( Business Network Theory) และ 2) ทฤษฎีพ่ึงพาทรัพยากร 
(Resource Dependent Theory) มาเป็นแนวคิดการตีความสำหรับความหมายต่อข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์  

  2.3.2 การตรวจสอบแบบสามเส้า ส่วนของแหล่งข้อมูล (Triangulation of sources) 
คือ เป็นการใช้ข้อมูลหลากหลายแหล่งภายใต้วิธีการเดียวกัน ด้วยการสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกัน
จาก ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ จำนวน 12 แห่ง เป็น
เจ้าของร้านยาในกลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาไกล้บ้าน และดำเนินกิจการ
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป จากทั่วประเทศที่มีความหลากหลายทั้งกิจการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เภสัชกร
ห้องยาโรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผน
ปัจจุบัน แพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยเกิดความน่าเชื่อถือ ของแหล่งข้อมูลทั้งใน
ด้านสถานที่และบุคคล  

  2.3.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods triangulation) คือ การ
ใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบผู้วิจัยไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) ตลอดจนสังเกต 
พฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลหลักระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก สัมภาษณ์
หรือไม่ ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)  
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2.7 การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  
  1) การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการทำวิจัยเชิงปริมาณมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้    
    1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านยา

ชุมชน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ทำงาน ตำแหน่ง และรายได้ต่อเดือน ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านยาชุมชน ประกอบด้วย ทุน
ดำเนินงานในปัจจุบัน จำนวนพนักงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน รายได้จากการขายสินค้า/ บริการ 
และอ่ืน ๆ ถัวเฉลี่ยต่อปี ประเภทของกิจการ และรูปแบบในการประกอบธุรกิจ โดยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติประกอบด้วย ร้อยละ 
(Percentage) ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านยาชุมชน 

    1.2 การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ มีตัวแปร 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม 2) การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร 3) การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 4) ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม และ 5) ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร โดยใช้การวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard  Deviation) กำหนดให้
คะแนน คำตอบของแบบสอบถามการวิจัยนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Best & Kahn, 2016)      

มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด  กำหนดให้เท่ากับ 5 คะแนน 
มีระดับความคิดเห็นมาก       กำหนดให้เท่ากับ 4 คะแนน 
มีระดับความคิดเห็นปานกลาง    กำหนดให้เท่ากับ 3 คะแนน 
มีระดับความคิดเห็นน้อย     กำหนดให้เท่ากับ 2 คะแนน 
มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด    กำหนดให้เท่ากับ 1 คะแนน 

ดำเนินการหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้    
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

    1.3 การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยผลลัพธ์ 3 ตัวได้แก่ 1) ความสามารถเชิงพลวัต 2) ความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด และ 3) ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
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         1.3.1 ความสามารถเชิงพลวัต ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร 2) ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และ 3) ความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (Standard  Deviation) กำหนดให้คะแนน คำตอบของแบบสอบถามการวิจัยนี้ตามข้อ 
1.2 

         1.3.2 ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ประกอบด้วย 1) ทักษะการสื่อสาร
การตลาด 2) การบริหารช่องทาง  และ 3) ศักยภาพการขาย โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard  Deviation) กำหนดให้คะแนน 
คำตอบของแบบสอบถามการวิจัยนี้ตามข้อ 1.2 

         1.3.3 ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ประกอบด้วย 1) ผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน และ 2) ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard  Deviation) กำหนดให้คะแนน 
คำตอบของแบบสอบถามการวิจัยนี้ตามข้อ 1.2 

    1.4 การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพล 2 ตัวได้แก่ 1)  ประเมินสถานการณ์
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน และ 2) การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 

         1.4.1 ประเมินสถานการณ์ ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 
ประกอบด้วย 1) การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และ 2) การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน 
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าทางสถิติประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard  
Deviation) กำหนดให้คะแนน คำตอบของแบบสอบถามการวิจัยนี้ตามข้อ 1.2 

         1.4.2 การแบ่ งปันความรู้ระหว่างองค์กร ประกอบด้วย 1) การแบ่ งปัน
ประสบการณ์ 2) การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน และ 3) การแบ่งปันข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าทางสถิติประกอบด้วยค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตราฐาน (Standard  Deviation) 
กำหนดให้คะแนน คำตอบของแบบสอบถามการวิจัยนี้ตามข้อ 1.2 

    1.5 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบเงื่อนไขพ้ืนฐานของการวิเคราะห์แบบการวัด และแบบ
การวิจัย 

         1.5.1 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณาจากความเบ้ (Skewness) 
และความโด่ง (Kurtosis) ซึ่งความเบ้ควรมีค่าอยู่ในช่วง -2 ถึง +2 และมีค่าความโด่งควรมีค่าอยู่
ในช่วง -10 ถึง +10 แสดงตัวแปรมีการแจกแจกแบบปกติ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2561) 
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          1.5.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อทดสอบ ภาวะที่
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Multicollinearity) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) (ประชุม สุวัตถี และคณะ, 2555)     

    1.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือใช้
ทดสอบยืนยันว่าตัวแปรสังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝง โดยใช้การรวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
สองอันดับ (Second Order Confirmatory Factor Analysis) (Kelloway, 1998) โดยมีขั้นตอน
การ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังนี้    

         1.6.1 การพัฒนาโมเดลการวัดจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมใช้โมเดลที่ใช้ทดสอบทั้งสิ้น 6 โมเดล คือ 1) โมเดลการวัดการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ 2) โมเดลการวัดความสามารถเชิงพลวัต 3) โมเดลการวัดความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด 4)โมเดลการวัดผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 5) โมเดลการวัดการ
แบ่ งปันความรู้ระหว่างองค์กร 6) โมเดลการวัดประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนข อง
สภาพแวดล้อมของงาน ดังแสดงในภาพที่ 15 ถึง ภาพที่ 21 
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ภาพที่ 15 โมเดลการวัดการจัดการเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ 

 

CBNM 
TII 

SRS 1 

TII 1 e7 

e8 TII 2 

e5 IBO 2 

e6 

SRS 

AACI 

e1 

e2 SRS 2 

e3 SRS 3 

e9 TII 3 

IBO 1 e4 

IBO 3 

TEBO 

AACI1 e10 

IBO 

e11 AACI2 
2 

e12 AACI3 
3 

TEBO1 e13 

e14 TEBO2 

e15 TEBO 3 



  117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 16 โมเดลการวัดประสิทธิผลของความสามารถเชิงพลวัต 
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ภาพที่ 17 โมเดลการวัดความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
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ภาพที่ 18 โมเดลการวัดผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
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ภาพที่ 19 โมเดลการวัดการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 
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ภาพที่ 20 โมเดลการวัดการรับรู้ความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อมของงาน 
 
         1.6.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 โดยตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) และดำเนินการการทดสอบน้ำหนัก
องค์ประกอบ มาตรฐาน (Standardized Factor Loading)     

         1.6.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 โดยตรวจสอบความ 
สอดคล้องของโมเดลการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) และการทดสอบน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (Standardized Factor Loading) 

    1.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ และความสอดคล้องของ โมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Klein & Schermelleh-Engel, 2010) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้    
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         1.7.1 การพัฒนารูปแบบการวิจัยของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ดังแสดงภาพที่ 21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 21 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 

 
         1.7.2 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการวิจัยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ (Model Fit) พิจารณาค่า  λ2  ค่า λ2/df  ค่า CFI ค่า GFI ค่า AGFI และค่า RMSEA     
         1.7.3 การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกทั้ง 2 ด้าน คือ การ

แบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร และประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพสิ่งแวดล้อมของงาน 
และตัวแปรแฝงภายในทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถเชิง
พลวัต ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด และวัดผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
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  2) การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ มี
ขั้นตอนการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้    

     2.1. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย วิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, 1970) ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้นี้    

           2.1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือพิสูจน์ 
ข้อมูลที่การใช้ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ จากแหล่งของข้อมูล ระยะเวลา สถานที่ และแหล่งบุคคล โดย
ใช้พิจารณาในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

           2.1.2 การตรวจสอบสามเส้าในด้านทฤษฎี (Theory triangulation) เป็น 
การศึกษาทฤษฎีมากกว่า 1 ทฤษฎีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี 2 
ทฤษฎี ได้แก่ 1) ทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) และ 2) ทฤษฎีพ่ึงพาทรัพยากร (Resource 
Dependent Theory) เพ่ือใช้ในการอธิบายการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการ
สนับสนุนและเป็นแนวทางสำหรับการวิเคราะห์ตีความข้อมูลเชิงคุณภาพ   

           2.1.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of sources) 
เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเดียวกันแต่หลายแหล่งข้อมูล ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเนื้อหาเรื่องเดียวกัน 
กับผู้ประกอบการร้านยาชุมชน จำนวน 30 คน จากกิจการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างข้อมูล
ที่เกิดความน่าเชื่อในเชิงบุคคล และสถานที่ โดยมีระดับที่ให้ผลของอัตราการลดลงของค่าความ
คลาดเคลื่อน (Error) น้อยที่สุด อยู่ที่ระดับ 0.02 (Macmillan, 1971) 

           2.1.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods triangulation) 
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมสรุปข้อมูลมากกว่า 1 วิธี ผู้วิจัยดำเนินการด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth interview) ร่วมกับวิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
เป็นการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลผ่านสังเกตพฤติกรรมระหว่างการสัมภาษณ์เพ่ือการทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์    

     2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์พรรณนา (Descriptive 
Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการบรรยายความของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ
ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ การใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ขั้นตอนสำคัญดังนี้
ต่อไปนี้ 

          1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) คือ การเลือกจุดที่สนใจเพ่ือให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจ เพ่ือการสรุปย่อเนื้อหา และปรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้จากการเก็บ และ
รวบรวมข้อมูล  
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          2) การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนการวิเคราะห์ การคัดเลือก
ข้อมูลตัวอย่าง หรือข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือแสดงตัวอย่างให้เห็นถึงความเข้าใจการ
เชื่อมโยงการวิเคราะห์และสรุปผล ผู้วิจัยแสดงให้เห็นข้อมูลในแบบของการเขียนเล่าเรื่อง (Narrative 
Text) จากข้อเท็จจริงของการจัดการเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเล่าจากประสบการณ์ของ
เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ สำหรับการอ้างอิงชื่อสถานประกอบการและชื่อ-สกุลของผู้ให้ข้อมูล
หลักในการผู้วิจัย 

          3) การสร้างข้อสรุปและการยืนยันผลสรุป (Conclusion and Verification) 
เป็นการสังเคราะห์ถึงข้อความย่อย ๆ ในช่วงแรกของข้อมูลร่วมกันเป็นบทสรุปของการสัมภาษณ์ และ
การตรวจสอบยืนยันผลสรุปของการวิจัยในขั้นสุดท้าย (สุภางค์ จันทวานิช, 2559)    

     2.3 ผู้วิจัยดำเนินการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ เพ่ือนำมาบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันเพ่ือดำเนินการหาข้อสรุปของข้อมูลและ
ดำเนินการเขียนรายงานการวิจัย  

2.8 สถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย   
สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
1. สถิติพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บรรยายผลลัพธ์ที่เป็นค่าทางสถิติของตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation)   
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวิจัย ได้แก่ การหาความเชื่อมั่นของ

เครื่องมือ (Reliability) โดยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการคำนวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ IOC (Index of Item Object Congruence) การประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความจำเพาะด้านจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน   

3. สถิติที่ใช้ทดสอบเงื่อนไขพ้ืนฐานในการวิเคราะห์กรอบแนวคิดที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเส้นทาง (Path Analysis with Latent Variables) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmation Factor Analysis) เพ่ือการจัดกลุ่มตัวแปรเชิงทฤษฎี โดยประกอบการใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้    

 3.1 การทดสอบการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ พิจารณา ค่าความเบ้ (Skewness) มีค่าที่ได้
อยู่ในช่วง -3 ถึง +3 และค่าความโด่ง (Kurtosis) อยู่ในช่วง -10 ถึง +10 แสดงว่าตัวแปรมีการแจก
แจงแบบปกติ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561)    

 3.2 การทดสอบภาวะที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Multicollinearity) ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ในการพิจารณา 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรไม่มีภาวะที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Farrell, A.M. 
2010) 

 3.3 การทำการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรด้วยค่า KMO (Kaiser-Meyer Olkin) 
กำหนดค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าจะเท่ากับ 1 เมื่อตัวแปรแต่ละตัวสามารถทำนายตัวแปรอ่ืนโดย
ปราศจากความคลาดเคลื่อน (Hair, Black, Babain, & Anderson, 2010) และกำหนดเกณฑ์ค่าของ 
Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ตรวจสอบความเหมาะสม ของกลุ่มตัวแปรสำหรับตัวแปรต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ ถ้าค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปร
ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถนำไปวิเคราะห์ได้    

4. สถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ประกอบด้วย 
 4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการใช้

ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Model Fit Index) ค่าความเชื่อมั่นแบบวัดเชิงองค์ประกอบ 
(Composite Reliability: CR) ค่าความแปรปรวนเฉลี่ย (Average Variance Extracted: AVE) และ
ค่าของน้ำหนักองค์ประกอบ (Standardized Factor Loading) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ     

    4.1.1 ดัชนีความสอดคล้องของโมเดล มีดังนี้      

           4.1.1.1 ไคสแควร์ (Chi-square: λ 2) หมายถึง ค่าที่ใช้ในการทดสอบความ
กลมกลืนระหว่างเมทริกซ์ ค่าความแปรปรวน-ค่าความแปรแปรวนร่วมของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บ
ข้อมูลได้จริง กับเมทริกซ์ของค่าความแปรปรวน-ค่าความแปรปรวนร่วมของโมเดลที่พัฒนาขึ้น ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ กำหนดค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลของการวิจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Klein & Schermelleh-Engel, 2010)     

           4.1.1.2 ไคสแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) หรือ λ2/df หมายถึง ค่าที่
ใช้ปรับลดอิทธิพลของขนาดตัวอย่างที่มีต่อค่าสถิติไคสแควร์ เนื่องจากการนำค่าไคสแควร์ใช้มาใช้ยังมี
ข้อจำกัดคือ ค่าไคสแควร์ จะมีค่าสูงหากขนาดของตัวอย่างมีจำนวนที่ใหญ่มาก อาจจะสรุปว่าโมเดลไม่
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิจัย ซึ่งความจริงความกลมกลืน โดยใช้ค่าไคสแควร์ สัมพัทธ์มี
การกำหนดค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 2 แสดงว่าโมเดลของการวิจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Schumacker & Lomax, 2010)      

           4.1.1.3 ดัชนีระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: 
CFI) หมายถึง ค่าเปรียบเทียบค่าไคสแควร์ ของโมเดลอิสระลบด้วยองศาอิสระของโมเดลอิสระกับ   
ค่าไคสแควร์ของโมเดลของการวิจัยลบด้วยองศาอิสระของโมเดลของการวิจัย โมเดลที่พัฒนาขึ้นมานั้น 
กับโมเดลอิสระค่าของดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.95 แสดง
ว่า โมเดลของการวิจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Kaplan, 2008)     
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           4.1.1.4 ดัชนีระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: 
CFI) หมายถึง ค่าเปรียบเทียบค่าไคสแควร์ของแบบจำลองอิสระลบด้วยองศาอิสระของโมเดล อิสระ
กับค่าไคสแควร์ของโมเดลของการวิจัยลบด้วยองศาอิสระของโมเดลของการวิจัย โมเดลที่พัฒนาขึ้นมา
นั้น กับโมเดลอิสระค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.95 แสดง
ว่า โมเดลของการวิจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิจัย (Kaplan, 2008)     

           4.1.1.5 ดัชนีระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) หมายถึง 
ค่าที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าไคสแควร์ของโมเดลของการวิจัยและค่าไคสแควร์ ของโมเดลอิสระ 
ซึ่งโมเดลอิสระ คือ ตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน หรือค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรเป็นศูนย์ค่า
ดัชนีระดับความกลมกลืนมีการกำหนดค่า มากกว่า หรือเท่ากับ 0.90 แสดงว่าโมเดลของการวิจัยมี
ความกลมกลืนกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิจัย (Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 

           4.1.1.6 ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit 
Index: AGFI) หมายถึง เป็นค่าที่ได้จากการดำเนินการปรับแก้ดัชนี GFI โดยต้องคำนึงถึงขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวนตัวแปรของการวิจัยและขนาดขององศาอิสระ ซึ่งค่าดัชนี AGFI 
มีคุณสมบัติเหมือนกับดัชนี GFI ค่าดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วมีการกำหนดค่ามากกว่า 
หรือเท่ากับ 0.90 แสดงว่าโมเดลของการวิจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ของการวิจัย 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000)      

           4.1.1.7 รากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง (ความไม่
กลมกลืน) ต่อองศาอิสระ ค่าราก ของค่าเฉลี่ยกำลังสอง ของความคลาดเคลื่อน โดยประมาณมีการ
กำหนด ค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลของการวิจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการ
วิจัย (Diamantopoulos & Siguaw, 2000)  
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ตารางที่  5 กำหนดค่าทางสถิติของการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลของการวิจัยตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กำหนดค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณา 

ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 

λ2  ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ P>0.05 

 P-value   P>0.05 

λ2 /df  <2  

CFI  ≥ 0.95 

 GFI  0.90 ≤ GFI ≤ 1.00 

AGFI  0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 

RMSEA 0.00 ≤ RMSEA≤ 0.05  

 
    4.1.2 การทดสอบค่าดัชนีการวัด (Composite Reliability: CR) หมายถึง ค่าความ

เชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ (Hair et al., 2010)     
    4.1.3 ค วามแป รป รวน เฉลี่ ย ที่ ส กั ด ได้  (Average Variance Extracted: AVE) 

หมายถึง ค่าที่ทำการทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างค่าน้ำหนักขององค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน 
เฉลี่ยที่สกัดได้ (Hair et al., 2010)     

    4.1.4 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading) หมายถึง 
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่ปรับให้เป็นมาตรฐาน ไม่มีหน่วยค่าน้ำหนัก (Hair et al., 2010)    

 4.2 การวิเคราะห์โมเดลของการวิจัย ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของกรอบการวิจัย
เหมือนกับที่ กล่าวแล้วข้างต้นในข้อ 4.1 และค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ค่าอิทธิพลทางอ้อม 
(Indirect Effect) ค่าอิทธิพลรวม (Total Effect) 

 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัยเรื่องการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศ
ไทย ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่
มีผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถเชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น 3. 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดและความสามารถเชิงพลวัต ที่มีต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร และ
ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานที่มีผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 5. เพ่ือศึกษาแนวทางและการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผลต่อการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น
เพ่ือศึกษาปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้าง องค์ประกอบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Methods) 
โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ตามลำดับ ดังนี้ 

1. ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอผลกำรวิเคราะห์ข้อมูล  
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

ลำดับขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ของข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้  

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น  
ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชน

อบอุ่นในประเทศไทย 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้าน

ยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
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ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  

ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย    

ตอนที่ 8 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัยการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  
ขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ของข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น และเครือข่าย   
ตอนที่ 2 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
ตอนที่ 3 ผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นใน

ประเทศไทย 
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชน

อบอุ่นในประเทศไทย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทางผู้วิจัยได้กำหนด และสรุปความหมาย
สัญญลักษณ์สำหรับค่าสถิติ และตัวแปรดังแสดงตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. สัญญลักษณ์อักษรย่อตัวแปรในการศึกษา ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 สัญญลักษณ์อักษรย่อตัวแปรในการศึกษา 
ตัวแปร อักษรย่อ 

1. การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่ างสร้างสรรค์  (Creative Business Network 
Management) 

CBNM 

1.1 ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relational Skill) SRS 

1.2 การบูรณาการระหว่างองค์กร (Integration Between Organization) IBO 
1.3 การผสมผส าน น วั ต ก รรม ท างเท ค โน โลยี  (Technological Innovation 
Interweavement) 

TII 
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ตารางที่ 6 สัญญลักษณ์อักษรย่อตัวแปรในการศึกษา (ต่อ) 

ตัวแปร อักษรย่อ 
1.4 ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Ability to Adjust Cultural 
Identity) 

AACI 

1.5 ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร (Trust and Ethics Between 
Organization) 

TEBO 

2. ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability) DC 

2.1 ความสามารถในการจัดการทรัพยากร (Ability to Manage Resources) AMR 

2.2 ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (Ability to Respond Customers) ARC 
2.3 ความสามารถในการแข่งขัน (Ability to Competition) AC 

3. ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation Capability) MIC 

3.1 ทักษะการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Skill) MCS 
3.2 การบริหารช่องทาง (Channel Management) CM 

3.3 ศักยภาพการขาย (Sales Potential) SP 

4. ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (The Service of The Co-Operated 
Pharmacy performance) 

SCPP 

4.1 ผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial Performance)   FP 
4.2 ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน (Non - Financial Performance) NFP 

5.ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน (Assess the 
Uncertainty of the Task Environment) 

AUTE 

5.1 การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (Perceive Environment Impact) PEI 

5.2 การออกแบบแนวทางดำเนินงาน (Design of Operational Guidelines) DOG 
6 . ก า ร แ บ่ ง ปั น ค ว า ม รู้ ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก ร  (Knowledge Sharing Between 
organizations) 

KSO 

6.1 การแบ่งปันประสบการณ์ (Experience Sharing) ES 

6.2 การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategy Sharing) SS 

6.3 การแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) IS 
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 สัญญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 อักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 

ค่าสถิติ อักษรย่อ 
1. ค่าเฉลี่ย (Mean)  

2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) SD 
3. ค่าความเบ้ (Skewness) Skew 

4. ค่าความโด่ง (Kurtosis) Kur 

5. ค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

r 

6. ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) SE 
7. ค่าสถิติทดสอบที (t-distribution) T 

8. ค่าสถิติทดสอบเอฟ (f-distribution) F 

9. ผลรวมของกำลังสองของค่าเบี่ยงเบน (Sum of Square) SS 
10. ค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนกำลังสอง (Mean Square) MS 

11. ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (Mean Difference) MD 

12. ค่าสหสัมพันธ์พหุคุณยกกำลังสอง (Square Multiple Correlation) หรือ
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

r 2 

13. ค่าความน่าเชื่อถือของตัวแปรแฝง (Construct Reliability) CR 
14. ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ (Average 
Variance Extracted) 

AVE 

15. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) X2 

16. องศาอิสระ (Degree of Freedom) df 

17. ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index) GFI 
18. ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index) 

AGFI 

19. ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) CFI 

20. ดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square Residual) 

SRMR 
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ตารางที่ 7 สัญญลักษณ์อักษรย่อตัวแปรในการศึกษา (ต่อ) 

ค่าสถิติ อักษรย่อ 
22. ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (Critical N) CN 

23. อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) DE 

24. อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) IE 
25. อิทธิพลรวม (Total Effects) TE 

 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทำงาน โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) มีรายละเอียดดังตาราง
ที ่8 
 
ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n = 411 ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล  การแบ่งกลุ่ม จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ  ชาย 188 45.7 

   หญิง 223 54.3 
   รวม 411 100.0 

อายุ  อายุต่ำกว่า 20 ปี 1 0.2 

   20 - 30 ปี 18 4.4 

   31 - 40 ปี 166 40.4 

   41 - 50 ปี 93 22.6 

   อายุ 50 ปี ขึ้นไป 133 32.4 
   รวม 411 100.0 

ระดับการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี 6 1.4 

   ปริญญาตรี 237 57.7 

   สูงกว่าปริญญาตรี 168 40.9 

   รวม 411 100.0 
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ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n = 411 ) 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล  การแบ่งกลุ่ม จำนวน (คน) ร้อยละ 

ระยะเวลาทำงาน  ต่ำกว่า 1 ปี 1 0.3 

   1 -5 ปี 32 7.8 

   มากกว่า 5 -10 ปี 102 24.8 

   มากกว่า 10 -15 ปี 93 22.6 

   มากว่า 15 ปี 183 44.5 

   รวม 411 100.0 

ตำแหน่ง  ผู้ประกอบการ 367 89.3 

   พนักงานระดับหัวหน้างาน 21 5.1 

   อ่ืน (เภสัชกร) 23 5.6 

  รวม 411 100.0 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 223 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเพศชาย จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 
 ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 31 – 40 ปี จำนวน 166 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.4 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 133 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.4 
 ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.9  
 ด้านระยะเวลาทำงานของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงาน
มากกว่า 15 ปี จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ 5-10 ปี จำนวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.8 
 ด้านตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจำนวน 367 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.3 รองลงมาคือ เภสัชกร จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 
 



  134 

 ตอนที ่2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจร้านยาชุมชน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ทุนดำเนินงานในปัจจุบัน 
จำนวนพนักงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน รายได้จากการขายสินค้า /บริการ และอ่ืน ๆ ถัวเฉลี่ยต่อปี 
ประเภทของกิจการ และรูปแบบในการประกอบธุรกิจ โดยการแจกแจงความถี่  (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage) มีรายละเอียดดังตารางที่ 9  

 

ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ข้อมูลธุรกิจร้านยา การแบ่งกลุ่ม จำนวน ร้อยละ 

ทุนดำเนนิงานในปัจจบุัน ต่ำกว่า 1,000,000 บาท 82 20.0 

 1,000,001 - 3,000,000 บาท 214 52.1 

 3,000,001 - 5,000,000 บาท 83 20.2 

 มากกว่า 5,000,000 บาท 32 7.8 

 รวม 411 100.0 

จำนวนพนักงาน น้อยกว่า 2 คน 178 43.3 

 2 - 3 คน 137 33.3 

 4 - 5 คน 48 11.7 

 มากกว่า 5 คน 48 11.7 

 รวม 411 100.0 

ระยะเวลาในการดำเนนิงาน 1 – 5 ปี 55 13.4 

 6 ปี - 10 ป ี 85 20.7 

 11 ปี – 15 ป ี 109 26.5 

 
มากกว่า 15 ป ี 162 39.4 

 รวม 411 100.0 
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ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่น (ต่อ) 

ข้อมูลธุรกิจร้านยา การแบ่งกลุ่ม จำนวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายสนิค้า / บริการ และอ่ืน 
ๆ ถัวเฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า 90,000 บาท 42 10.2 

 90,001 – 135,000 บาท 129 31.4 

 135,001 – 180,000 บาท 108 26.3 

 
มากกว่า 180,000 บาท 132 32.1 

 รวม 411 100.0 

ประเภทของกิจการ กิจการร้านยาชุมชน 378 92.0 

 กิจการหลายสาขา 32 7.8 

 อ่ืน  (ร้านยาเชน) 1 0.2 

 รวม 411 100.0 

รูปแบบในการประกอบธุรกิจ เจ้าของคนเดียว 335 81.5 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8 1.9 

 บริษัทจำกัด 68 16.5 

 อ่ืน  ๆ 0 0.0 

 รวม 411 100.0 

 
 จากตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่น พบว่า ทุนดำเนินงานในปัจจุบัน 
1,000,001 - 3,000,000 บาท จำนวน 214 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาคือ 3 ,000,001 - 
5,000,000 บาท จำนวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.2  
 ด้านจำนวนพนักงาน พบว่า ส่วนใหญ่จำนวนพนักงานอยู่ระหว่าง น้อยกว่า 2 คน จำนวน 
178 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ 2 - 3 คน จำนวน 137 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.3 
 ด้านระยะเวลาการดำเนินงาน พบว่า ส่วนใหญ่ระยะเวลาการดำเนินงาน  มากกว่า 15 ปี 
จำนวน 162 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมา คือ 11 ปี – 15 ปี จำนวน 109 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
26.5 
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 ด้านรายได้จากการขายสินค้า /บริการ และอ่ืน ๆ ถัวเฉลี่ยต่อปี พบว่าส่วนใหญ่รายได้ 
มากกว่า 180,000 บาทจำนวน 132 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมา คือ 90 ,001 – 135,000 
บาท จำนวน 129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.4   
 ด้านประเภทของกิจการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นกิจการร้านยาชุมชน จำนวน 378 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 92.0 รองลงมา คือ กิจการหลายสาขา จำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.8 
 ด้านรูปแบบในการประกอบธุรกิจ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของคนเดียว จำนวน 335 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 81.5  รองลงมา คือ บริษัทจำกัด จำนวน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.5 
 
 ตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร การ
ผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความ
ไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กรซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผู้วิจัยได้แปล
ความหมายของระดับค่าคะแนนตามเกณฑ์ของ Best (1981) คือ มากที่สุด (4.51-5.00) มาก (3.51-
4.50) ปานกลาง (2.51-3.50) น้อย (1.51-2.50) และน้อยที่สุด (1.00-1.50) มีรายละเดียดระดับความ
คิดเห็นโดยรวมเป็นรายด้านดังนี้ 
 
ตารางที่ 10 ระดับความคิดเห็นโดยรวมของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา

ชุมชนอบอุ่น 
(n = 411) 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม  3.52 1.05 มาก 

การบูรณาการระหว่างองค์กร  3.62 1.00 มาก 

การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  3.21 1.11 ปานกลาง 

ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  3.37 0.98 ปานกลาง 

ความไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร  4.19 0.89 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.58 1.01 มาก 
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 จากตารางที่ 10 แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ โดยรวมมีระดับท่ีมากได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 
 
ตารางที่ 11 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ

จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นด้านทักษะความสัมพันธ์
ทางสังคม จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

ทักษะความสัมพันธ์
ทางสังคม  

ค่าความถี่และร้อยละ x̄  SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก  

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด        

1. กิจการของท่าน
ร่วมมือกับโรงพยาบาล
ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้และด้าน
ผลิตภัณฑ์อันเปน็
ประโยชน์ต่อกัน 

73 
(17.8) 

113 
(27.5) 

152 
(37.0) 

48  
(11.7) 

25 
(6.1) 

3.39 1.09 ปาน
กลาง 

2. กิจการและ
โรงพยาบาลแบ่งปัน
ข้อมูลด้านขั้นตอนการ
ให้บริการที่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ใช้บริการ 

109 
(26.5) 

95 
(23.1) 

145 
(35.3) 

45 
(10.90) 

17 
(4.1) 

3.57 1.12 มาก 

3. โรงพยาบาลมี
ทัศนคติที่ดีต่อกิจการ
ทำให้ได้รับการ
ตรวจสอบและดูแล
การทำงานเปน็อย่างดี 

85 
(20.7) 

116 
(28.2) 

173 
(42.1) 

31  
(7.50) 

6 
(1.5) 

3.59 0.95 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.52 1.05 มาก 
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จากตารางที่ 11 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.52 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อ
กิจการทำให้ได้รับการตรวจสอบและดูแลการทำงานเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมาคือ 
กิจการและโรงพยาบาลแบ่งปันข้อมูลด้านขั้นตอนการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือกิจการของท่านร่วมมือกับโรงพยาบาลด้านกิจกรรม
การเรียนรู้และด้านผลิตภัณฑ์อันเป็นประโยชน์ต่อกัน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 
 
ตารางที่ 12 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ 

การบูรณาการระหว่างองค์กร จำแนกเป็นรายข้อ 
(n = 411) 

การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร 

ค่าความถี่และร้อยละ x̄  SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มากที่สุด มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

      

1.  กิจการของ
ท่านมีการ
ประสานงานกับ
โรงพยาบาลในการ
ให้บริการผู้ป่วย
อย่างมีคุณภาพ
มากข้ึน 

64  
(15.6) 

193 
(47.0) 

109 
(26.5) 

32 
(7.8) 

13 
(3.2) 

3.64 0.94 มาก 

2.  กิจการสามารถ
วางแผนร่วมกับ
โรงพยาบาลในการ
ส่งมอบผลติภัณฑ์
และบริการให้กับ
ผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม 

93  
(22.6) 

156 
(38.0) 

106 
(25.8) 

44 
(10.7) 

12 
(2.9) 

3.67 1.03 มาก 
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ตารางที่ 12 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ 
การบูรณาการระหว่างองค์กร จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n = 411) 

การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร 

ค่าความถี่และร้อยละ x̄  SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มากที่สุด มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

      

3. กิจการมี
กิจกรรมร่วมกับ
โรงพยาบาลในการ
ควบคุมระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

72  
(17.5) 

158 
(38.4) 

115 
(28.0) 

52 
(12.7) 

14 
(3.4) 

3.54 1.03 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.62 1.00 มาก 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ

อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กิจการสามารถวางแผนร่วมกับ
โรงพยาบาลในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
รองลงมาคือ กิจการของท่านมีการประสานงานกับโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือกิจการมีกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลใน
การควบคุมระบบการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
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ตารางที่ 13 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ การ
ผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

การผสมผสาน
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี  

ค่าความถี่และร้อยละ x̄  SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด        

1. กิจการประสาน
กับโรงพยาบาลทาง
ออนไลน์ในดา้นการ
จัดการเวชภัณฑ์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

67 
(16.3) 

120 
(29.2) 

131 
(31.9) 

54 
(13.1) 

39 (9.5) 3.30 1.17 ปาน
กลาง 

2. กิจการและ
โรงพยาบาลมี
กิจกรรมร่วมกันใน
การแลกเปลี่ยน
นวัตกรรมด้านการ
จัดการสุขภาพของ
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

14 
(3.4) 

115 
(28.0) 

143 
(34.8) 

94 
(22.9) 

45 (10.9) 2.90 1.04 ปาน
กลาง 

3. กิจการและ
โรงพยาบาลใช้
นวัตกรรม
พัฒนาการติดต่อ
ผ่านเทคโนโลยี
สื่อสารออนไลน์
สะดวกมากข้ึน 

76 
(18.5) 

136 
(33.1) 

117 
(28.5) 

56 
(13.6) 

26 (6.3) 3.44 1.13 ปาน
กลาง 

รวมเฉลี่ย 
3.21 1.11 ปาน

กลาง 
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จากตารางที่ 13 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นด้านการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กิจการและโรงพยาบาลใช้
นวัตกรรมพัฒนาการติดต่อผ่านเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์สะดวกมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 
รองลงมาคือ กิจการประสานกับโรงพยาบาลทางออนไลน์ในด้านการจัดการเวชภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 
 
ตารางที่ 14 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ

ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จำแนกเป็นรายข้อ 
(n = 411) 

ความสามารถใน
การปรับ

เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 

ค่าความถี่และร้อยละ x̄ SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

   

1.  กิจการของ
ท่านกับ
โรงพยาบาลมี
พฤติกรรมการ
ทำงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ
ร่วมกันในการ
บริการที่มีคุณภาพ 

39 
(9.5) 

147 
(35.8) 

165 
(40.1) 

47 
(11.4) 

13  
(3.2) 

3.37 0.92 ปานกลาง 

2. กิจการของท่าน
และโรงพยาบาล
สามารถกำหนด
ความมุ่งมั่นต่อ
ความเป็นเลิศ
ร่วมกันในการดูแล
ผู้ป่วย 

49 
(11.9) 

154 
(37.5) 

134 
(32.6) 

56 
(13.6) 

18  
(4.4) 

3.39 1.01 ปานกลาง 
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ตารางที่ 14 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n = 411) 

ความสามารถใน
การปรับ

เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 

ค่าความถี่และร้อยละ x̄ SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

   

3. กิจการของท่าน
และโรงพยาบาล
ปรับการทำงาน
โดยมีเป้าหมายกล
ยุทธ์ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

56 
(13.6) 

129 
(31.4) 

148 
(36.0) 

61 
(14.8) 

17  
(4.1) 

3.36 1.02 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.37 0.98 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ

อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กิจการของท่านและโรงพยาบาล
สามารถกำหนดความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 
รองลงมาคือ กิจการของท่านกับโรงพยาบาลมีพฤติกรรมการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะร่วมกันในการ
บริการที่มีคุณภาพ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือกิจการของท่านและ
โรงพยาบาลปรับการทำงานโดยมีเป้าหมายกลยุทธ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 
 



  143 

ตารางที่ 15 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของความ
ไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

ความไว้วางใจ
บนพื้นฐาน
จริยธรรม

ระหว่างองค์กร 

ค่าความถี่และร้อยละ x̄ SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

1. กิจการของ
ท่านมีการ
ดำเนินงาน
ร่วมกันกับ
โรงพยาบาลด้วย
ความไว้วางใจใน
การให้บริการ
ผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

115 
(28.0) 

157 
(38.2) 

112 
(27.3) 

18 
(4.4) 

9 
(2.2) 

3.85 0.95 มาก 

2. กิจการ และ
โรงพยาบาลมี
เจตนาที่ดีร่วมกัน
ในการบริการ
ผู้ป่วยด้วยความ
จริงใจ 

208 
(50.6) 

154 
(37.5) 

31   (7.5) 13 
(3.2) 

5    (1.2) 4.33 0.84 มาก 

3. กิจการและ
โรงพยาบาล
ดำเนินงาน
ร่วมกันด้วยความ
ซื่อสัตย์ในรูปแบบ
การดำเนินงานที่
โปร่งใส 

243 
(59.1) 

109 
(26.5) 

44  
(10.7) 

10 
(2.4) 

5    (1.2) 4.40 0.87 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.20 0.89 มาก 
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จากตารางที่ 15 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นด้านความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ กิจการและโรงพยาบาลดำเนินงาน
ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ในรูปแบบการดำเนินงานที่โปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ 
กิจการ และโรงพยาบาลมีเจตนาที่ดีร่วมกันในการบริการผู้ป่วยด้วยความจริงใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ กิจการของท่านมีการดำเนินงานร่วมกันกับโรงพยาบาลด้วยความ
ไว้วางใจในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  
 ผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
ประกอบด้วยความสามารถเชิงพลวัต ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด และผลการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 ความคิดเห็นความสามารถเชิงพลวัต ประกอบด้วย ความสามารถในการจัดการทรัพยากร 
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และความสามารถในการแข่งขัน 
 
ตารางที่ 16 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับความสามารถเชิงพลวัต  

(n = 411) 

ความสามารถเชิงพลวัต  x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

ความสามารถในการจัดการทรัพยากร  3.89 0.88 มาก 

ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า  3.54 0.94 มาก 

ความสามารถในการแข่งขัน  3.44 0.91 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.63 0.91 มาก 

 

 จากตารางที่ 16 แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัต พบว่า 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 
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ตารางที่ 17 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร จำแนกเป็นรายข้อ 

(n =411)  

ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร  

ค่าความถี่และร้อยละ x̄  SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

      

1. บุคลากรในกิจการ
ของท่านได้รับการ
อบรมด้านการจัดการ
กระบวนการและ
เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

93  
(22.6) 

167 
(40.6) 

118 
(28.7) 

23  
(5.6) 

10   
(2.4) 

3.75 0.95 มาก 

2. กิจการของท่านมี
ระบบการใช้
เทคโนโลยีในระบบ
จัดการบริการอิเล็ก
โทรนิคส์เป็นอย่างดี 

119 
(29.0) 

166 
(40.4) 

104 
(25.3) 

19  
(4.6) 

3    
(0.7) 

3.92 0.89 มาก 

3. กิจการของท่านมี
กระบวนการด้าน
จัดการสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้ผู้ป่วย
อย่างเพียงพอ 

122 
(29.7) 

175 
(42.6) 

107 
(26.0) 

6    
(1.5) 

1    
(0.2) 

4.00 0.80 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.89 0.88 มาก 

 

จากตารางที่ 17 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัต  

ด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.89 
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 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการของท่านมีกระบวนการด้าน

จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ กิจการของ

ท่านมีระบบการใช้เทคโนโลยีในระบบจัดการบริการอิเล็กโทรนิคส์เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือบุคลากรในกิจการของท่านได้รับการอบรมด้านการจัดการกระบวนการ

และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 

ตารางที่ 18 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

ความสามารถในการ
ตอบสนองลูกค้า 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  

ระดับ
ความ
คิดเห็น 
  

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการของท่านให้
คำแนะนำดา้นการ
บริการหรือผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ป่วยที่
นอกเหนือจากที่
โรงพยาบาลกำหนด 

103 
(25.10) 

194 
(47.20) 

102 
(24.80) 

10 
(2.40) 

2   
(0.50) 

3.94 0.80 มาก 

2. กิจการของท่านใช้
ข้อมูลผู้ป่วยจากเวช
ระเบียนใน
โรงพยาบาลทำให้
สามารถบริการผูป้่วย
ได้อย่างถูกต้อง  

55 
(13.40) 

106 
(25.80) 

151 
(36.70) 

64 
(15.60) 

35 
(8.50) 

3.20 1.12 ปาน
กลาง 

3. กิจการของท่านมี
การติดตามการใช้ยา
ของผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง 

54 
(13.10) 

145 
(35.30) 

170 
(41.40) 

34 
(8.30) 

8   
(1.90) 

3.49 0.89 ปาน
กลาง 

รวมเฉลี่ย 3.54 0.94 มาก 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัต ด้าน

ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.54 

 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการของท่านให้คำแนะนำด้านการ

บริการหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยที่นอกเหนือจากที่โรงพยาบาลกำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 

รองลงมาคือ กิจการของท่านมีการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.49 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจการของท่านใช้ข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียนในโรงพยาบาลทำให้

สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 

ตารางที่ 19 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ความสามารถในการแข่งขัน จำแนกเป็นรายข้อ 

(n =411) 

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการของท่าน
สามารถใช้เครือข่าย
นำข้อมูลมาใช้ในการ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ป่วยได้
มากกว่ากิจการอ่ืนที่
ไม่อยู่ในโครงการ 

16   
(3.9) 

126 
(30.7) 

201 
(48.9) 

55 
(13.4) 

13 
(3.2) 

3.19 0.83 ปาน
กลาง 

2. กิจการมีการ
พัฒนาการให้บริการ
ที่มีคุณภาพและมี
ระบบสง่ต่อผู้ป่วยได้
อย่างมีประสทิธิภาพ
ได้มากกว่ากิจการที่
ไม่อยู่ในโครงการ 

62 
(15.10) 

132 
(32.10) 

173 
(42.10) 

37 
(9.00) 

7   
(1.70) 

3.50 0.91 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 19 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ความสามารถในการแข่งขัน จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n =411) 

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

3. กิจการของท่าน
สร้างความแตกตา่ง
ในแบบการบริการ
เชื่อมโยงกับการ
บริการของ
โรงพยาบาลทำให้
ผู้ป่วยได้รับความพึ่ง
พอใจเพิ่มมากข้ึน 

87 
(21.20) 

142 
(34.50) 

142 
(34.5) 

28 
(6.80) 

12   
(2.9) 

3.64 0.98 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.44 0.91 
ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ 19 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัต ด้าน

ความสามารถในการแข่งขัน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.44 

 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการของท่านสร้างความแตกต่างใน

แบบการบริการเชื่อมโยงกับการบริการของโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยได้รับความพ่ึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รองลงมาคือ กิจการมีการพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและมีระบบส่งต่อ

ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่ากิจการที่ไม่อยู่ในโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจการของท่านสามารถใช้เครือข่ายนำข้อมูลมาใช้ในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้ป่วยได้มากกว่ากิจการอื่นที่ไม่อยู่ในโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 

 1. ความคิดเห็นความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร

การตลาด การบริหารช่องทาง และศักยภาพการขาย  
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ตารางที่ 20 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
(n = 411) 

ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด  x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

ทักษะการสื่อสารการตลาด  3.26 1.04 ปานกลาง 

การบริหารช่องทาง  3.59 0.95 มาก 

ศักยภาพการขาย  3.76 0.85 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.54 0.95 มาก 

 

 จากตารางที่ 20 แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับความสามารถด้านนวัตกรรม

การตลาด พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 

ตารางที่ 21 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของทักษะ
การสื่อสารการตลาด จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

ทักษะการสื่อสาร
การตลาด 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

  

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการของท่าน
เพิ่มการให้บริการกับ
ผู้ป่วยผา่นระบบ
ออนไลน ์

71  
(17.3) 

84  
(20.4) 

152 
(37.0) 

67 
(16.3) 

37   
(9.0) 

3.21 1.17 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 21 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของทักษะ
การสื่อสารการตลาด จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n = 411) 

ทักษะการสื่อสาร
การตลาด 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

  

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

2.  กิจการมีการ
วางแผนการตลาด
ด้วยการใช้สื่อ
รูปแบบตา่ง ๆ ใน
การสื่อสารกับผูป้่วย
อย่างมีประสทิธิภาพ 

49    
(11.9) 

133 
(32.4) 

145 
(35.3) 

55 
(13.4) 

29   
(7.1) 

3.29 1.07 ปาน
กลาง 

3.  กิจการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล
ผู้ป่วยทำให้สามารถ
สื่อสารกับผูป้่วยได้
อย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

36   
(8.8) 

112 
(27.3) 

205 
(49.9) 

44 
(10.7) 

14   
(3.4) 

3.27 0.89 ปาน
กลาง 

รวมเฉลี่ย 3.26 1.04 
ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ 21 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับความสามารถด้านนวัตกรรม

การตลาด ด้านทักษะการสื่อสารการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.26 

 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการมีการวางแผนการตลาดด้วยการ

ใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสารกับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 รองลงมาคือ 

กิจการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทำให้สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน
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สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจการของท่านเพ่ิมการให้บริการกับ

ผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 

ตารางที่ 22 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
บริหารช่องทาง จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

การบริหารช่องทาง 
ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄ SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  กิจการของท่านใช้
ช่องทางออนไลน์ในด้าน
การจัดการเวชภัณฑ์
อย่างมีประสทิธิภาพ 

60  
(14.6) 

122 
(29.7) 

169 
(41.1) 

14 
(11.4) 

13   
(3.2) 

3.41 0.98 ปาน
กลาง 

2. กิจการของท่านมี
ความสามารถในด้าน
การบริการผู้ป่วยที่มี
ประสิทธิภาพ 

108 
(26.3) 

171 
(41.6) 

119 
(29.0) 

10  
(2.4) 

3     
(0.7) 

3.90 0.84 มาก 

3. กิจการของท่านใช้
นวัตกรรมพัฒนาช่อง
ทางการติดต่อผา่น
เทคโนโลยสีื่อสาร
ออนไลน์กับผู้ป่วยอยา่ง
สะดวกมากข้ึน 

67  
(16.3) 

137 
(33.3) 

144 
(35.0) 

47 
(11.4) 

16   
(3.9) 

3.47 1.02 ปาน
กลาง 

รวมเฉลี่ย 3.59 0.95 มาก 

 

 จากตารางที่ 22 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับความสามารถด้านนวัตกรรม

การตลาด ด้านการบริหารช่องทาง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.59 
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 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการของท่านมีความสามารถในด้าน

การบริการผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ กิจการของท่านใช้นวัตกรรม

พัฒนาช่องทางการติดต่อผ่านเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์กับผู้ป่วยอย่างสะดวกมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.47 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจการของท่านใช้ช่องทางออนไลน์ในด้านการจัดการ

เวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 

ตารางที่ 23 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ศักยภาพการขาย จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

ศักยภาพการ
ขาย 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการมี
บริการ
รูปแบบใหม่ที่
สร้างความ
ประทับใจกับ
ผู้ป่วย 

57  
(13.9) 

150 
(36.5) 

176 
(42.8) 

22  
(5.4) 

6     
(1.5) 

3.56 0.85 มาก 

2. กิจการของ
ท่านมีการ
บริการจัดการ
เวชภัณฑ์ที่
ความจำเป็น
ให้กับผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง 

90  
(21.9) 

168 
(40.9) 

135 
(32.8) 

16  
(3.9) 

2     
(0.5) 

3.80 0.84 มาก 
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ตารางที่ 23 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ
ศักยภาพการขาย จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n = 411) 

ศักยภาพการ
ขาย 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด  

3.  กิจการ
ของท่านมี
ศักยภาพใน
การให้บริการ
ที่ทันสมัยมา
ใช้สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ 
และความ
เชื่อมั่นใน
ระบบบริการ 
สามารถจูงใจ
ผู้ป่วยให้มาใช้
บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

109 
(26.5) 

181 
(44.0) 

100 
(24.3) 

19  
(4.6) 

2     
(0.5) 

3.92 0.86 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.76 0.85 มาก 

 

 จากตารางที่ 23 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับความสามารถด้านนวัตกรรม

การตลาด ด้านศักยภาพการขาย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.76 

 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  กิจการของท่านมีศักยภาพในการ

ให้บริการที่ทันสมัยมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในระบบบริการ สามารถจูงใจ

ผู้ป่วยให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ กิจการของท่านมีการบริการ
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จัดการเวชภัณฑ์ที่ความจำเป็นให้กับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ำสุด คือ กิจการมีบริการรูปแบบใหม่ที่สร้างความประทับใจกับผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 

1.  ความคิดเห็นผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน

ทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน  

ตารางที่ 24 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น  
(n = 411) 

ผลการดำเนินการของร้านยา  x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

ผลการดำเนินการทางการเงิน  2.70 1.09 ปานกลาง 

ผลการดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน  3.84 0.87 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.27 0.98 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 24 แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของร้านยา

ชุมชนอบอุ่น พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 
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ตารางที่ 25 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

ผลการดำเนินการ
ทางการเงิน 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการมีรายได้
จากโครงการร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในการ
บริการผู้ป่วย 

8     
(1.9)  

91  
(22.1) 

144 
(35.0) 

92  
(22.4) 

76  
(18.5) 

2.67 1.07 ปาน
กลาง 

2. กิจการมีผลกำไร
เพิ่มมากขึ้นจากปี
ก่อน 

17   
(4.1) 

69  
(16.8) 

156 
(38.0) 

94  
(22.9) 

75  
(18.2) 

2.66 1.09 ปาน
กลาง 

3. กิจการมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต 

28  
(6.8) 

64 
(15.6) 

174 
(42.3) 

77 
(18.7) 

68 
(16.5) 

2.77 1.11 ปาน
กลาง 

รวมเฉลี่ย 2.70 1.09 
ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ 25 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของร้านยา

ชุมชนอบอุ่น ด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 

2.70 

 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมมากขึ้น

เมื่อเทียบกับอดีต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 รองลงมาคือ กิจการมีรายได้จากโครงการร้านยาชุมชน

อบอุ่นในการบริการผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจการมีผลกำไรเพ่ิม

มากขึ้นจากปีก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 
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ตารางที่ 26 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผลการ
ดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

ผลการดำเนินการที่
ไม่ใช่เงิน   

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการของท่าน
สร้างการดูแลเกิด
ความอบอุ่นทำให้
ผู้ป่วยในชุมชนชื่นชม
การบริการผู้ป่วย 

85  
(20.7) 

190 
(46.2) 

112 
(27.3) 

17   
(4.1) 

7     
(1.7) 

3.80 0.87 มาก 

2. ผู้ป่วยร้านยาของ
ท่านกลับมาใช้บริการ
กิจการอย่างต่อเนื่อง 

89  
(21.7) 

214 
(52.1) 

86  
(20.9) 

15   
(3.6) 

7     
(1.7) 

3.88 0.84 มาก 

3. กิจการให้การ
บริการรูปแบบแบบ
ใหม่ทำให้ภาพลักษณ์
ของกิจการที่ดีด้าน
การสร้างความ
น่าเชื่อถือ 

91  
(22.1) 

192 
(46.7) 

102 
(24.8) 

18   
(4.4) 

8     
(1.9) 

3.83 0.89 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.84 0.87 มาก 

 

 จากตารางที่ 26 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของร้านยา

ชุมชนอบอุ่น ด้านผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.84 

 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ป่วยร้านยาของท่านกลับมาใช้บริการ

กิจการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือกิจการให้การบริการรูปแบบแบบใหม่ทำให้

ภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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ต่ำสุด คือ กิจการของท่านสร้างการดูแลเกิดความอบอุ่นทำให้ผู้ป่วยในชุมชนชื่นชมการบริการผู้ป่วย มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 

 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง

สร้างสรรค์ของร้านยาอบอุ่นในประเทศไทย 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาอบอุ่นในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน และการแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างองค์กร 
 

1.ความคิดเห็นประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 

ประกอบด้วย การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และการออกแบบแนวทางการดำเนินงาน 

 
ตารางที่ 27 ระดับความคิดเห็โดยรวมเก่ียวกับประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม

ของงาน 
(n = 411) 

ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ 
สภาพแวดล้อมของงาน x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

การรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  3.20 0.96 ปานกลาง 

การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน  3.61 1.06 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.41 1.01 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 27 แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับประเมินสถานการณ์ความไม่

แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอน

ของสภาพแวดล้อมของงาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 
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ตารางที่ 28 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการรับรู้
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

การรับรู้ผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม   

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการของท่านจัดทำ
ระบบประเมินผลกระทบที่
ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ 

8     
(1.9) 

42  
(10.2) 

204 
(49.6) 

117 
(28.5) 

40   
(9.7) 

2.66 0.86 ปาน
กลาง 

2. กิจการของท่านและ
โรงพยาบาลรบัรู้
ผลกระทบปัญหาจึงปรับ
การให้ด้านผลิตภัณฑ์ใน
การให้บริการผู้ป่วย 

11   
(2.7) 

117 
(28.5) 

192 
(46.7) 

66  
(16.1) 

25   
(6.1) 

3.06 0.89 ปาน
กลาง 

3. กิจการและโรงพยาบาล
รับรู้การเปลี่ยนแปลงการ
ระบาดของโรคและปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ จึงนำ
โครงการระบบบริการรับ
ยาผ่านเครือข่ายร้านยามา
ใช้บริการกับผูป้่วย 

76  
(18.5) 

129 
(31.4) 

143 
(34.8) 

46  
(11.2) 

17   
(4.1) 

3.49 1.05 ปาน
กลาง 

4. กิจการรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
และร่วมโครงการกับ
โรงพยาบาลในการ
ให้บริการที่เปลี่ยนแปลง
และเข้าถึงการให้
คำปรึกษาดา้นยามากข้ึน 

90  
(21.9) 

132 
(32.1) 

141 
(34.3) 

33   
(8.0) 

15   
(3.6) 

3.61 1.03 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.20 0.96 
ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่ 28 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของร้านยา 

ด้านการรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.20 

 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และร่วมโครงการกับโรงพยาบาลในการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงและเข้าถึงการให้คำปรึกษาด้านยา

มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 รองลงมาคือ กิจการและโรงพยาบาลรับรู้การเปลี่ยนแปลงการระบาด

ของโรคและปัจจัยทางเศรษฐกิจ จึงนำโครงการระบบบริการรับยาผ่านเครือข่ายร้านยามาใช้บริการกับ

ผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และกิจการของท่านและโรงพยาบาลรับรู้ผลกระทบปัญหาจึงปรับการให้

ด้านผลิตภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจการของ

ท่านจัดทำระบบประเมินผลกระทบที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 

ตารางที่ 29 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
ออกแบบแนวทางการดำเนินงาน จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

การออกแบบแนว
ทางการดำเนินงาน 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ที่สุด  

1. กิจการของท่าน
ร่วมกับโรงพยาบาล
ด้วยการกำหนด
มาตรการการให้บริการ
ผู้ป่วยตามมาตรการ
ทางด้านการรักษาและ
การให้บริการ 

93  
(22.6) 

126 
(30.7) 

142 
(34.5) 

38   
(9.2

) 

12   
(2.9) 

3.61 1.03 มาก 
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ตารางที่ 29 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
ออกแบบแนวทางการดำเนินงาน จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n = 411) 

การออกแบบแนว
ทางการดำเนินงาน 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ที่สุด  

2. กิจการของท่าน
ร่วมกับโรงพยาบาล
กำหนดรูปแบบการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

101 
(24.6) 

137 
(33.3) 

129 
(31.4) 

31   
(7.5

) 

13   
(3.2) 

3.69 1.02 มาก 

3. กิจการและ
โรงพยาบาลร่วมกัน
เกี่ยวกับการออกแบบ
การให้บริการในการ
ดำเนินการ 

94  
(22.9) 

129 
(31.4) 

120 
(29.2) 

45  
(10.
9) 

23   
(5.6) 

3.55 1.12 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.61 1.06 มาก 

 

 จากตารางที่ 29 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของร้านยา 

ด้านการออกแบบแนวทางการดำเนินงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.61 

 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการของท่านร่วมกับโรงพยาบาล

กำหนดรูปแบบการปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 

รองลงมาคือ กิจการของท่านร่วมกับโรงพยาบาลด้วยการกำหนดมาตรการการให้บริการผู้ป่วยตาม

มาตรการทางด้านการรักษาและการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 

กิจการและโรงพยาบาลร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบการให้บริการในการดำเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.55 
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2. ความคิดเห็นการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร ประกอบด้วย การแบ่งปันประสบการณ์ 

การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน และการแบ่งปันข้อมูล 

ตารางที่ 30 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร  
(n = 411) 

การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร  x̄ SD ระดับความคิดเห็น 

การแบ่งปันประสบการณ ์ 3.36 1.08 ปานกลาง 

การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน   3.23 1.01 ปานกลาง 

การแบ่งปันข้อมูล 3.33 1.02 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.31 1.04 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 30 แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 

พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.31 

ตารางที่ 31 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
แบ่งปันประสบการณ์ จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

การแบ่งปันประสบการณ์  
  

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการและโรงพยาบาล
สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการสร้าง
ความรู้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

73  
(17.8) 

105 
(25.5) 

168 
(40.9) 

41  
(10.0) 

24   
(5.8) 

3.39 1.07 ปานกลาง 
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ตารางที่ 31 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
แบ่งปันประสบการณ์ จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n = 411) 

การแบ่งปันประสบการณ์  ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
  

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

2. กิจการและโรงพยาบาล
นำความรู้และแนวคิดใหม่
มาใช้ร่วมกันในการปรับ
รูปแบบวิธีการให้บริการใหม่ 

81  
(19.7) 

110 
(26.8) 

141 
(34.3) 

59  
(14.4) 

20   
(4.9) 

3.42 1.10 ปานกลาง 

3. กิจการกับโรงพยาบาล
แบ่งปนัประสบการณ์
เก่ียวกับการรักษาและการ
ดูแลผู้ป่วยเป็นการสนับสนนุ
การเชื่อมโยงการส่งต่อ
ผู้ป่วยตามรูปแบบระบบ
บริการใหม่ 

57  
(13.9) 

108 
(26.3) 

159 
(38.7) 

65  
(15.8) 

22   
(5.4) 

3.27 1.06 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.36 1.08 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 31 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของร้านยา 

ด้านการแบ่งปันประสบการณ ์ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.36 

 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการและโรงพยาบาลนำความรู้และ

แนวคิดใหม่มาใช้ร่วมกันในการปรับรูปแบบวิธีการให้บริการใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 รองลงมาคือ 

กิจการและโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความรู้เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ

รักษาที่เหมาะสมและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจการกับ

โรงพยาบาลแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาและการดูแลผู้ป่วยเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยง

การส่งต่อผู้ป่วยตามรูปแบบระบบบริการใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 
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ตารางที่ 32 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
แบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน จำแนกเป็นรายข้อ 

(n = 411) 

การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การ
ดำเนินงาน 

ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄   SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการของท่านกับ
โรงพยาบาลร่วมกนัสร้าง
ระบบการแบง่ปนัความรู้ตาม
แผนการดำเนนิงานการ
จัดการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์
ร่วมกัน 

19   
(4.6) 

135 
(32.8) 

170 
(41.4) 

61  
(14.8) 

26   
(6.3) 

3.15 0.95 ปานกลาง 

2. กิจการและโรงพยาบาลมี
การขยายความรู้ด้าน
นวัตกรรมในกระบวนการ
รูปแบบใหม่เข้ามาใช้ในการ
ทำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

20   
(4.9) 

126 
(30.7) 

158 
(38.4) 

79  
(19.2) 

28   
(6.8) 

3.08 0.98 ปานกลาง 

3. กิจการของท่านและ
โรงพยาบาลใช้กลยุทธ์ในการ
บริหารโดยระบบการจัดการ
เครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ตาม
หลักธรรมาภิบาลในการ
บริการผู้ป่วย 

79  
(19.2

) 

132 
(32.1) 

122 
(29.7) 

58  
(14.4) 

20   
(4.9) 

3.47 1.10 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.23 1.01 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 32 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของร้านยา 

ด้านการแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.23 
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 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการของท่านและโรงพยาบาลใช้กล

ยุทธ์ในการบริหารโดยระบบการจัดการเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริการ

ผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รองลงมาคือ กิจการของท่านกับโรงพยาบาลร่วมกันสร้างระบบการ

แบ่งปันความรู้ตามแผนการดำเนินงานการจัดการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ กิจการและโรงพยาบาลมีการขยายความรู้ด้านนวัตกรรมในกระบวนการ

รูปแบบใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 

 
ตารางที่ 33 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ

แบ่งปันข้อมูล จำแนกเป็นรายข้อ 
(n = 411) 

การแบ่งปันข้อมูล 
ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄  SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

1. กิจการของท่าน
และโรงพยาบาล
สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ได้จากผู้ป่วยด้วย
ระบบการติดตาม
ใบสั่งยาที่ดีและ
การรักษาผู้ป่วย
ตามความ
เชี่ยวชาญที่มี
ประสิทธิภาพ 

62  
(15.1) 

144 
(35.0) 

125 
(30.4) 

57  
(13.9) 

23   
(5.6) 

3.40 1.08 ปานกลาง 
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ตารางที่ 33 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
แบ่งปันข้อมูล จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n = 411) 

การแบ่งปันข้อมูล 
ค่าความถี่และร้อยละ 

x̄  SD  
ระดับ
ความ

คิดเห็น  
มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด  

2. กิจการกับ
โรงพยาบาล
ดำเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกันเกิดข้อมูล
เฉพาะในระบบส่ง
ต่อผู้ป่วยที่มี
รูปแบบการใช้ยา
อย่างปลอดภัย 

32   
(7.8) 

167 
(40.6) 

138 
(33.6) 

47  
(11.4) 

27   
(6.6) 

3.32 1.00 ปานกลาง 

3. โรงพยาบาลและ
กิจการ ให้การ
แบ่งปันข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหา
เพ่ิมการตอบสนอง
ระบบบริการผู้ป่วย
อย่างมีคุณภาพ 

36   
(8.8) 

134 
(32.6) 

170 
(41.4) 

43  
(10.5) 

28   
(6.8) 

3.26 0.99 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.33 1.02 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 33 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของร้านยา 

ด้านการแบ่งปันข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่าเท่ากับ 3.33 
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 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจการของท่านและโรงพยาบาลสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยด้วยระบบการติดตามใบสั่งยาที่ดีและการรักษาผู้ป่วยตามความ

เชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 รองลงมาคือกิจการกับโรงพยาบาลดำเนินการ

เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันเกิดข้อมูลเฉพาะในระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีรูปแบบการใช้ยาอย่างปลอดภัย  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงพยาบาลและกิจการ ให้การแบ่งปันข้อมูลใน

การแก้ไขปัญหาเพ่ิมการตอบสนองระบบบริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 

ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลที่พัฒนาขึ้น 
 
ตารางที่ 34 ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกต  

ตัวแปรสังเกต 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

1. ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม (SRS) -0.196 -0.334 

2. การบูรณาการระหว่างองค์กร (IBO) -0.698 0.028 

3. การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (TII) -0.444 -0.580 

4.ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (AACI) -0.352 -0.226 

5.ความไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร (TEBO) -1.380 2.497 

6. ความสามารถในการจัดการทรัพยากร (AMR) -0.333 -0.201 

7. ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (ARC) -0.027 -0.193 

8. ความสามารถในการแข่งขัน (AC) -0.470 0.340 

9. ทักษะการสื่อสารการตลาด (MCS) -0.452 -0.234 

10. การบริหารช่องทาง (CM) -0.271 0.204 

11. ศักยภาพการขาย (SP) -0.447 0.360 

12. ผลการดำเนินงานทางการเงิน (FP) -0.264 -0.675 

13. ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน (NFP) -0.817 1.179 

14. รับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (PEI) -0.598 0.420 
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ตารางที่ 34 ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกต (ต่อ) 

ตัวแปรสังเกต 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

15. การออกแบบแนวทางดำเนินงาน (DOG) -0.394 -0.205 

16. การแบ่งปันประสบการณ์ (ES) -0.309 -0.190 

17. การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน (SS) -0.605 -0.045 

18. การแบ่งปันข้อมูล (IS) -0.599 0.020 

 
 จากตารางที่ 34 พบว่า ตัวแปรสังเกตที่ศึกษามีค่าความเบ้อยู่ระดับต่ำสุดเท่ากับ -1.380 และ
ระดับสูงสุด -0.027  ซึ่งมีค่า อยู่ในช่วง -3 ถึง +3 และมีค่าความโด่งต่ำสุดเท่ากับ – 0.580 และมีค่า
ความโด่งสูงสุดเท่ากับ 2.497 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง -10 ถึง +10 แสดง ว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบปกติ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมในการนำไป วิเคราะห์โมเดลการวัดและ
โมเดลที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสม (Normality) (Tabachnick, Fidell, & Ullman, 2007) 
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จากตารางที่ 35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทั้ง 18 ตัวแปร จำนวน 153 คู่ 
มี ความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.334 – 0.852 อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต้องมีค่าไม่เกิน 0.90 ซึ่งแสดงว่า ตัวแปร
ที่ศึกษาไม่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์สูงเกินไป (Multicollinearity) (Hair, Black, Babain, & 
Anderson, 2010) รวมทั้งการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรเหล่านี้ด้วยค่า KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin) และค่า Bartlett’s test of Sphericity เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ของกลุ่มตัว
แปร พบว่า ค่า KMO ที่ได้คือ 0.931 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8 มีความเหมาะสมทในการนำมาวิเคราะห์
องค์ประกอบดีมาก และค่า Bartlett’s test of Sphericity มีนัยสำคัญทางสถิติ (Bartlett’s Test = 
6566.88, df = 153, Sig = 0.000) ดังนั้น ตัวแปรเหล่านี้ไม่มีปัญหาภาวะร่วมพหุ จึงมีความเหมาะสม
ที่จะสามารถใช้วิ เคราะห์ โมเดลการวัดและโมเดลการวิจัยที่ พัฒนาขึ้น (Hair, Black, Babin, 
Anderson, & Tatham, 2010)  
 
 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอับดับหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและยืนยัน 
ความถูกต้องของตัวแปรสังเกตท่ีสามารถวัดตัวแปรแฝงในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายใน 
และตัวแปรแฝงภายนอก  

ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่  1) การจัดการเครือข่ ายธุรกิจอย่ างสร้างสรรค์  (CBNM) 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม  (SRS) การบูรณาการระหว่าง
องค์กร (IBO) การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (TII) ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม (AACI) และความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร (TEBO) 2) ความสามารถ
เชิงพลวัต (DC) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ความสามารถในการจัดการทรัพยากร (AMR) 
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (ARC) และความสามารถในการแข่งขัน (AC) 3) ความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาด (MIC) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ทักษะการสื่อสารการตลาด 
(MCS) การบริหารช่องทาง (CM) และ ศักยภาพการขาย (SP) 4) ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชน
อบอุ่น (SCPP) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน (NFP) และผล
การดำเนินงานทางการเงิน (FP) 

ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 1) ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของ
งาน (AUTE) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร คือ การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (PEI) 
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และ การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน  (DOG) 2) การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร  (KSO) 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร การแบ่งปันประสบการณ์  (ES) การแบ่งปันกลยุทธ์การ
ดำเนินงาน (SS) และการแบ่งปันข้อมูล (IS) 
 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้วิจัยตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลองค์ประกอบยืนยันอันดับหนึ่ งของ 
องค์ประกอบหลักการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (CBNM) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 5 
ตัวแปร ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม  (SRS) การบูรณาการระหว่างองค์กร (IBO) การผสมผสาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (TII) ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (AACI)  และความ
ไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร (TEBO) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 36 

 
ตารางที่ 36 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ

อย่างสร้างสรรค์ 
(n= 411)  

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 72.86 - 

df - 56.00 - 

p-value p>0.05 0.06 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.30 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.98 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.95 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.03 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 36 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ 

องค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ ดังนี้ 

ค่าไค -สแควร์  (χ2) เท่ ากับ 72.86 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.06 (p-value เท่ ากับ 0.06)  

ค่าไค- สแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 1.30 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี
วัด ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 
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และ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 
0.03 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่
สามารถ ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบ
หลัก การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 37 

 
ตารางที่ 37 สรุปองค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  

การจัดการ
เครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์  

องค์ประกอบ
ภายใน  

ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ  

ค่าความ แปรปรวน
เฉลี่ย ที่สกัดได้ AVE  

ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบวัด CR 

CBNM SRS 1 0.80 0.67 0.86 

  SRS 2 0.82     

  SRS 3 0.84     

  IBO 1 0.91 0.78 0.92 

  IBO 2 0.86     

  IBO 3 0.88     

  TII 1 0.91 0.76 0.90 

  TII 2 0.88     

  TiI 3 0.82     

  AACI 1 0.86 0.79 0.92 

  AACI 2 0.90     

  AACI 3 0.90     

  TEBO 1 1.07 0.93 0.98 

  TEBO 2 0.95     

  TEBO 3 0.87     

 
จากตารางที่ 37 พบว่า องค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรสังเกตด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม (SRS) 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.80 – 0.84 ตัวแปรสังเกตด้านการบูร
ณาการระหว่างองค์กร (IBO) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้  อยู่ระหว่าง  
0.86 – 0.91 ตัวแปรสังเกตด้านการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  (TII) มีค่าน้ ำหนัก
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องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.82 – 0.91 ตัวแปรสังเกตด้านความสามารถใน
การปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (AACI) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว บ่งชี้ อยู่
ระหว่าง 0.86 – 0.90 และตัวแปรสังเกตด้านความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 
(TEBO) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.87 – 1.07 ซึ่งเป็นค่าตัวแปร
น้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.40 จัดว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et 
al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.67 - 0.93 จัดว่ามีความเหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2006) 
จากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบหลักการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.86 - 0.98 จัดว่ามีความเหมาะสม (CR ≥ 0.70) 
(Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006) 

 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถเชิงพลวัต 
 

ผู้วิจัยตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลองค์ประกอบยืนยันอันดับหนึ่ งของ 
องค์ประกอบหลักความสามารถเชิงพลวัต  (DC) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร (AMR) ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (ARC) และ
ความสามารถในการแข่งขัน (AC) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 38 

 

ตารางที่ 38 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถเชิงพลวัต 
(n=411)  

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ > 0.05 19.00 - 

df - 16.00 - 

p-value p>0.05 0.27 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.19 ผ่านเกณฑ ์

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ ์

GFI > 0.90 0.99 ผ่านเกณฑ ์

AGFI > 0.90 0.97 ผ่านเกณฑ ์

RMSEA < 0.05 0.27 ผ่านเกณฑ ์
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จากตารางที่ 38 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ 

องค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัต มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค่าไค-สแควร์ (χ2) 

เท่ากับ 19.00 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.27 (p-value เท่ากับ 0.27) ค่าค่าไค- สแควร์ (χ2/df) 
เท่ากับ 1.19 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.0 ค่าดัชนีวัด ความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 และ ค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.27 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่า 
แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่สามารถ ใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบหลัก ความสามารถเชิง
พลวัต มีรายละเอียดดังตารางที่ 39  

 
ตารางที่ 39 สรุปองค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัต 

ความสามารถ
เชิงพลวัต 

องค์ประกอบ
ภายใน  

ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ  

ค่าความ 
แปรปรวนเฉลี่ย 
ที่สกัดได้ AVE  

ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบวัด CR 

DC AMR 1 0.81 0.69 0.87 

  AMR 2 0.94     

  AMR 3 0.73     

  ARC 1 0.61 0.55 0.78 

  ARC 2 0.80     

  ARC 3 0.79     

  AC 1 0.62 0.64 0.84 

  AC 2 0.92     

  AC 3 0.84     

 
จากตารางที่ 39 พบว่า องค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัต ประกอบด้วย ตัวแปร

สังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรสังเกตด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร (AMR)  มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.73 – 0.94 ตัวแปรสังเกตด้านความสามารถใน
การตอบสนองลูกค้า (ARC) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว บ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.61 – 
0.80  ตัวแปรสังเกตด้านความสามารถในการแข่งขัน (AC) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 
ตัว บ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.62 – 0.92 ซึ่งเป็นค่าตัวแปรน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 
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จัดว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัด
ได้ (AVE) ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.55 - 0.69 จัดว่ามีความเหมาะสม (AVE ≥ 0.50) 
(Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบหลัก
ประสิทธิผลของความสามารถเชิงพลวัต ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 
0.78 - 0.87 จัดว่ามีความเหมาะสม (CR ≥ 0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006)  
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 

ผู้วิจัยตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลองค์ประกอบยืนยันอันดับหนึ่ งของ 
องค์ประกอบหลักความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด (MIC) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัว
แปร ทักษะการสื่อสารการตลาด (MCS) การบริหารช่องทาง (CM) และ ศักยภาพการขาย (SP) กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 38 

 
ตารางที่  40 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถด้าน

นวัตกรรมการตลาด  
(n= 411)  

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 16.25 - 

df - 11.00 - 

p-value p>0.05 0.13 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.48 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.96 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.03 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 40 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ 

องค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ ดังนี้ 

ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 16.25 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.13 (p-value เท่ากับ 0.13) ค่าค่าไค- 

สแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 1.48 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัด 
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 และ 
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ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่สามารถ 
ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบหลัก 
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีรายละเอียดดังตารางที่ 41 

 
ตารางที่ 41 สรุปองค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด  

ความสามารถ
ด้านนวัตกรรม

การตลาด  
องค์ประกอบ

ภายใน  
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ  

ค่าความ 
แปรปรวนเฉลี่ย 
ที่สกัดได้ AVE  

ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบวัด CR 

MIC MCS 1 0.85 0.64 0.84 

  MCS 2 0.88     

  MCS 3 0.66     

  CM 1 0.61 0.52 0.75 

  CM 2 0.60     

  CM 3 0.90     

  SP 1 0.63 0.56 0.79 

  SP 2 0.62     

  SP 3 0.95     

 
จากตารางที่ 41 พบว่า องค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 

ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรสังเกตด้านทักษะการสื่อสารการตลาด (MCS) มี
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.66 – 0.88 ตัวแปรสังเกตด้านการ
บริหารช่องทาง (CM) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว บ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.90  
และตัวแปรสังเกตด้านศักยภาพการขาย (SP) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว บ่งชี้ อยู่
ระหว่าง 0.62 – 0.95 ซึ่งเป็นค่าตัวแปรน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 จัดว่าเป็น
ค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) 
ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.52 - 0.64 จัดว่ามีความเหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell & 
Larcker, 1981; Hair et al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบหลักความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาด ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.75 - 0.84 จัดว่า
มีความเหมาะสม (CR ≥ 0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006) 
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 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลองค์ประกอบยืนยันอันดับหนึ่งของ องค์ประกอบ
หลักผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (SCPP) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร ผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน (FP) และผลการดำเนินงานที่ไม่ ใช่เงิน (NFP) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มี
รายละเอียดดังตารางที่ 42 
 
ตารางที่ 42 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของผลการดำเนินงานของร้าน

ยาชุมชนอบอุ่น  
(n= 411)  

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 6.27 - 

df - 6.00 - 

p-value p>0.05 0.39 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.05 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.98 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.01 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 42 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ 

องค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ ดังนี้ 

ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 6.27 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.39 (p-value เท่ากับ 0.39) ค่าค่าไค- 

สแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 1.05 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.0 ค่าดัชนีวัด 
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.0 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และ 
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.01 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่สามารถ 
ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบหลัก ผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น มีรายละเอียดดังตารางที่ 43  
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ตารางที่ 43 สรุปองค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น  

ผลการ
ดำเนินงานของ

ร้านยา  
องค์ประกอบ

ภายใน  
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ  

ค่าความ แปรปรวน
เฉลี่ย ที่สกัดได้ 

AVE  
ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบวัด CR 

SCPP FP 1 0.70 0.74 0.78 

  FP 2 0.96     

  FP 3 0.89     

  NFP 1 0.93 0.70 0.77 

  NFP 2 0.78     

  NFP 3 0.79     

 
จากตารางที่ 43 พบว่า องค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรสังเกตด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน (FP)  มี
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.70 – 0.96 และตัวแปรสังเกตด้านผล
การดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน (NFP) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว บ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.78 
– 0.93  ซึ่งเป็นค่าตัวแปรน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 จัดว่าเป็นค่าที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) ของแต่ละ
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.70 - 0.74 จัดว่ามีความเหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell & Larcker, 
1981; Hair et al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบหลักผลการดำเนินงานของร้าน
ยาชุมชนอบอุ่น ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.77 - 0.78 จัดว่ามีความ
เหมาะสม (CR ≥ 0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006) 
 
 5. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของงาน 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลองค์ประกอบยืนยันอันดับหนึ่ งของ
องค์ประกอบหลักประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน (AUTE) 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (PEI) และ การออกแบบ
แนวทางการดำเนินงาน (DOG) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 44 
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ตารางที่ 44 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของประเมินสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 

(n= 411)  

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 5.27 - 

df - 6.00 - 

p-value p>0.05 0.51 - 

X2 /df X2 /df < 2 0.88 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.98 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.01 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 44 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ 

องค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน  มีค่าสถิติที่ใช้

ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 5.27 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.51 (p-value 

เท่ากับ 0.51) ค่าค่าไค- สแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 0.88 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) 
เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัด ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ 0.98 และ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) เท่ากับ 0.01 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึง
มีความเหมาะสมที่สามารถ ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
ขององค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน มี
รายละเอียดดังตารางที่ 45 
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ตารางที่ 45 สรุปองค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของ
งาน 

ประเมินสถานการณ์
ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของ

งาน  
องค์ประกอบ

ภายใน  
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ  

ค่าความ 
แปรปรวนเฉลี่ย ท่ี

สกัดได้ AVE  
ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบวัด CR 

AUTE PEI 1 0.31 0.52 0.79 

  PEI 2 0.65     

  PEI 3 0.88     

  PEI 4 0.89     

  DOG 1 0.91 0.85 0.84 

  DOG 2 0.97     

  DOG 3 0.89     

 
จากตารางที่ 45 พบว่า องค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ

สภาพแวดล้อมของงาน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรสังเกตด้านการรับรู้
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (PEI) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.31 
– 0.88 และตัวแปรสังเกตด้านการออกแบบแนวทางการดำเนินงาน (DOG) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ทั้ ง 3 ตัว  บ่งชี้  อยู่ระหว่าง 0.89 – 0.97 ซึ่ งเป็นค่าตัวแปรน้ำหนักของตัวแปรใน
องค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 จัดว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.52 - 0.85 จัดว่ามีความ
เหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติ
ขององค์ประกอบหลักประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน  ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.79 - 0.84 จัดว่ามีความเหมาะสม (CR ≥ 0.70) 
(Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006) 
 6. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนโมเดลองค์ประกอบยืนยันอันดับหนึ่ งของ
องค์ประกอบหลักการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร (KSO) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 
การแบ่งปันประสบการณ์ (ES) การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน (SS) และการแบ่งปันข้อมูล (IS) กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 46 
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ตารางที่ 46 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
องค์กร 

(n= 411)  

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 25.42 - 

df - 16.00 - 

p-value p>0.05 0.06 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.59 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.96 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.04 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 46 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ

องค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร  มีค่าสถิติที่ ใช้ในการตรวจสอบ ดังนี้   

ค่าไค -สแควร์  (χ2) เท่ ากับ 25.42 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.06 (p-value เท่ ากับ 0.06)  

ค่าไค- สแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 1.59 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี
วัด ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 
และ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 
0.04 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่
สามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งขององค์ประกอบ
หลัก การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีรายละเอียดดังตารางที่ 47  
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ตารางที่ 47 สรุปองค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 

การแบ่งปัน
ความรู้ระหว่าง

องค์กร  

องค์ประกอบ
ภายใน  

ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ  

ค่าความ แปรปรวน
เฉลี่ย ที่สกัดได้ AVE  

ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบวัด CR 

KSO ES 1 0.90 0.78 0.91 

  ES 2 0.81     

  ES 3 0.94     

  SS 1 0.94 0.82 0.93 

  SS 2 0.89     

  SS 3 0.88     

  IS 1 0.88 0.79 0.92 

  IS 2 0.89     

  IS 3 0.90     

 
จากตารางที่  47 พบว่า องค์ประกอบหลักด้านการแบ่ งปันความรู้ระหว่างองค์กร

ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรสังเกตด้านการแบ่งปันประสบการณ์ (ES) มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.81 – 0.94 ตัวแปรสังเกตด้านการแบ่งปัน
กลยุทธ์การดำเนินงาน (SS) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ ง 3 ตัว บ่งชี้  อยู่ระหว่าง  
0.88 – 0.94  และตัวแปรสังเกตด้านการแบ่งปันข้อมูล (IS) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 
ตัว บ่งชี้ อยู่ระหว่าง 0.88 – 0.90 ซึ่งเป็นค่าตัวแปรน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 
จัดว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัด
ได้ (AVE) ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.78 - 0.82 จัดว่ามีความเหมาะสม (AVE ≥ 0.50) 
(Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบหลักการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.91 - 0.93 
จัดว่ามีความเหมาะสม (CR ≥ 0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006) 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความ

ถูกต้องของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้วัดตัวแปรแฝง รวมทั้งยืนยันตัวแปรสังเกต
ได้ในแต่ละกลุ่ม ขององค์ประกอบหลักทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
ความสามารถเชิงพลวัต ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ผลการดำเนินงานของร้านยา ประเมิน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน  และการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 
พิจารณาด้วยการใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Model Fit Index) และค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ (Standardized Factor Loading) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้านการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียด
ดังตารางที ่48 

 
ตารางที่ 48 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของการจัดการ

เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
(n=411) 

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 52.19 - 

df - 38.00 - 

p-value p>0.05 0.06 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.37 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.98 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.95 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.03 ผ่านเกณฑ์ 
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 จากตารางที่ 48 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ 

ดังต่อไปนี้ ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 52.19 มีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.06 (p-value เท่ากับ 

0.06) ค่าค่าไคสแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 1.37 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.95 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 
0.03 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่
สามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหลักด้านการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังภาพที่ 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chi-Square = 52.19, df = 38, P = 0.06, RMSEA = 0.03 

การจดัการเครือขา่ยธรุกิจ
อย่างสร้างสรรค์ 

Creative Business 
Network 

Management  
 

ความสามารถใน
การปรับเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 
Ability to adjust 
cultural identity 

การบูรณาการ
ระหว่างองค์กร 
Integration 
between 
organization 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์ทาง

สังคม 
Social 

relational skill 

การผสมผสานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลย ี

Technological 
innovation 

interweavement 

ความไว้วางใจบน
พื้นฐานจรยิธรรม
ระหว่างองค์กร 

Trust and ethics 
between 

organization 

0.68 0.69 

0.39 0.42 

SRS1 SRS2 

0.41 1.05 1.21 0.89 0.81 

ภาพที่ 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้านการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

 

SRS3 
TII1 TII2 TII3 

AACI1 AACI2 AACI3 
IBO1 IBO2 IBO3 

0.47 

TEBO1 TEBO2 TEBO3 

0.24 0.26 0.21 

0.75 

0.33 
0.28 0.29 

0.77 0.78 

0.36 0.27 0.40 

0.75 0.62 0.58 0.50 

0.48 0.36 
0.42 

0.82 0.82 0.84 
0.73 0.77 

0.80 
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ตารางที่ 49 สรุปองค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบหลัก
ด้านการจัดการ

เครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์  

องค์ประกอบ
ภายใน  

ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ  

ลำดับ
ความสำคัญ 

ค่าความ 
แปรปรวน

เฉลี่ย ที่สกัด
ได้ AVE  

ค่าความ
เชื่อม่ันของ

แบบวัด 
CR 

CBNM SRS 0.41 5 0.84 0.96 

  IBO 1.05 2     

  TII 1.21 1     

  AACI 0.89 3     

  TEBO 0.81 4     

 
 จากภาพที่ 15 และตารางที่ 49 พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม 
(SRS) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.41 องค์ประกอบย่อยด้านการบูรณาการระหว่างองค์กร (IBO) 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.05 องค์ประกอบย่อยด้านการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
(TII) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.21 องค์ประกอบย่อยด้านความสามารถในการปรับเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ( AACI) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 องค์ประกอบย่อยด้านความไว้วางใจและ
จริยธรรมระหว่างองค์กร (TEBO)ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.81 ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักของตัวแปรใน
องค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 จัดว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) ของแต่ละองค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ มีค่าเท่ากับ 0.84 จัดว่ามีความเหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell & Larcker, 1981; 
Hairet al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 0.96 จัดว่ามีควาเหมาะสม (CR 
≥0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006) ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทั้งหมดของด้าน
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง 
 การตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีความสำคัญมากที่สุด
ได้แก่ การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  การบูรณาการระหว่างองค์กร  ความสามารถในการ
ปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร และทักษะความสัมพันธ์
ทางสังคม ตามลำดับ 
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2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน อันดับสองขององค์ประกอบหลักด้ าน
ความสามารถเชิงพลวัต 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัตกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 50 

 
ตารางที่  50 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของด้าน

ความสามารถเชิงพลวัต 
(n = 411) 

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 16.80 - 

df - 11.00 - 

p-value p>0.05 0.11 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.53 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.96 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.04 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 50 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ

องค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัตมีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ ค่าไค-สแควร์ 

(χ2) เท่ากับ 16.80 มีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.11 (p-value เท่ากับ 0.11) ค่าไคสแควร์ 

(χ2/df) เท่ ากับ  1.53 ค่าดัชนี วัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์  (CFI) เท่ ากับ  1.00 ค่ าดัชนีวัด 
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 และ
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.04  
ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่
สามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหลักด้านความสามารถเชิง
พลวัต มีรายละเอียดดังภาพที่ 16 
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Chi-Square = 16.80, df = 11, P = 0.11, RMSEA = 0.04 
 

ภาพที่ 23 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้านความสามารถ
เชิงพลวัต 

 

ความสามารถใน
การแข่งขัน Ability 
to competition 

ความสามารถในการ
ตอบสนองลูกค้า 

Ability to respond 
customers 

ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร Ability 
to manage resources 

ความสามารถเชงิพลวัต 
Dynamic Capability 

0.68 0.47 

0.49 0.56 

AMR
1 

AMR
2 

AMR3 

0.59 

0.48 0.56 

0.54 0.71 

ARC1 ARC2 ARC3 

0.49 

0.63 0.82 

0.31 0.12 

AC1 AC2 AC3 

0.42 

0.41 0.94 0.69 

0.54 0.66 0.93 
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ตารางที่ 51 สรุปองค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัต 

องค์ประกอบหลัก
ด้าน

ความสามารถเชิง
พลวัต 

องค์ประกอบ
ภายใน  

ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ  

ลำดับ
ความสำคัญ 

ค่าความ 
แปรปรวน

เฉลี่ย ที่สกัด
ได้ AVE  

ค่าความ
เชื่อม่ันของ
แบบวัด CR 

DC AMR 0.41 3 0.51 0.74 

  ARC 0.69 2     

  AC 0.94 1     

 
 จากภาพที่ 23 และตารางที่ 51 พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากร (AMR) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.41 องค์ประกอบย่อยด้านความสามารถในการ
ตอบสนองลูกค้า (ARC) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.69 องค์ประกอบย่อยด้านความสามารถใน
การแข่งขัน (AC) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.94 ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบที่
มากกว่า 0.4 จัดว่าเป็นค่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวน
เฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) ของแต่ละองค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัต มีค่าเท่ากับ 0.51 จัดว่า
มีความเหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell & Larcker, 1981; Hairet al., 2006) จากการพิจารณา
ค่าสถิติขององค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัต ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิง
องค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 0.74 จัดว่ามีควาเหมาะสม (CR ≥0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et 
al., 2006) ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทั้งหมดของด้านความสามารถเชิงพลวัต มีความน่าเชื่อถือ
ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 การตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัต  จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีความสำคัญมากที่สุดได้แก่  
ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากร ตามลำดับ 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน อันดับสองขององค์ประกอบหลักด้ าน
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดัง
ตารางที ่52 
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ตารางที่  52 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของด้าน
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 

(n = 411) 

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 11.81 - 

df - 11.00 - 

p-value p>0.05 0.38 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.07 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.97 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.01 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 52 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ

องค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดมีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 11.81 มีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.38 (p-value เท่ากับ 0.38) ค่าค่า

ไคสแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 1.07 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 และ
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.01  
ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่
สามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหลักด้านความสามารถ  
ด้านนวัตกรรมการตลาด มีรายละเอียดดังภาพที่ 17 
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Chi-Square = 11.81, df = 11, P = 0.38, RMSEA = 0.01 
 

ภาพที่ 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้านความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาด 

 
ตารางที่ 53 สรุปองค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 

องค์ประกอบหลัก
ด้านความสามารถ

ด้านนวัตกรรม
การตลาด  

องค์ประกอบ
ภายใน  

ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ  

ลำดับ
ความสำคัญ 

ค่าความ 
แปรปรวน

เฉลี่ย ที่สกัด
ได้ AVE  

ค่าความ
เชื่อม่ันของ
แบบวัด CR 

MIC MCS 0.55 3 0.65 0.84 

  CM 0.84 2     

  SP 0.97 1     

 

ความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด

Marketing 
Innovation 
Capability 

ศักยภาพการขาย 
Sales potential 

การบริหารช่องทาง 
Channel 

management 

ทักษะการสื่อสาร
การตลาด Marketing 

communication 
skill 

0.64 0.82 

0.23 0.69 

MCS1 MCS
2 

MCS3 

0.82 

0.64 0.70 

0.53 0.43 

CM1 CM2 CM3 

0.57 

0.85 0.71 

0.36 0.58 

SP1 SP2 SP3 

0.21 

0.55 0.97 0.84 

0.63 0.63 0.40 
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จากภาพที่ 24 และตารางที่ 53 พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านทักษะการสื่อสารการตลาด 
(MCS) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.55 องค์ประกอบย่อยด้านการบริหารช่องทาง (CM)  
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.84 องค์ประกอบย่อยด้านศักยภาพการขาย (SP) ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 จัดว่าเป็นค่าที่
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) ของ
แต่ละองค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีค่าเท่ากับ 0.65 จัดว่ามีความ
เหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell & Larcker, 1981; Hairet al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติ
ขององค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิง
องค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 0.84 จัดว่ามีควาเหมาะสม (CR ≥0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et 
al., 2006) ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทั้งหมดของด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มี
ความน่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

 การตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีความสำคัญมากที่สุด
ได้แก่ ศักยภาพการขาย การบริหารช่องทาง และทักษะการสื่อสารการตลาด ตามลำดับ 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้านผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียด
ดังตารางที ่54 

 
ตารางที่ 54 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของด้านผลการ

ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
(n = 411) 

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 6.05 - 

df - 5.00 - 

p-value p>0.05 0.30 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.21 ผ่านเกณฑ์ 
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ตารางที่ 54 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของด้านผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น (ต่อ) 

(n = 411) 

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.98 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.02 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 54 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ

องค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นมีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ 

ดังต่อไปนี้ ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 6.05 มีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.30 (p-value เท่ากับ 

0.30) ค่าค่าไคสแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 1.21 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.98 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 
0.02 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่
สามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหลักด้านผลการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น มีรายละเอียดดังภาพที่ 18 
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Chi-Square = 6.05, df = 5, P = 0.30, RMSEA = 0.02 
ภาพที่ 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้านผลการ

ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 

ตารางที่ 55 สรุปองค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

องค์ประกอบ
หลกัด้านผลการ
ดำเนินงานของ

ร้านยา  
องค์ประกอบ

ภายใน  
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ  
ลำดับ

ความสำคัญ 

ค่าความ 
แปรปรวน

เฉลี่ย ที่สกัด
ได้ AVE  

ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบวัด CR 

SCPP FP 1.00 1 0.61 0.74 

  NFP 0.48 2     

 
จากภาพที่ 25 และตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน 

(FP) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 องค์ประกอบย่อยด้านผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน (NFP) 
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.48 ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 จัด

ผลการดำเนนิงาน
ที่ไม่ใช่เงิน  

Non- financial 
performance 

ผลการดำเนนิงาน
ทางการเงนิ
Financial 

performance 

0.70 0.89 

0.17 0.21 

FP1 FP2 FP3 

0.23 

0.41 

0.50 0.92 

NFP1 NFP2 NFP3 

0.79 

0.96 0.46 0.48 

1.00 0.48 

ผลการดำเนนิงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น  

The Service of The Co-
Operated Pharmacy 

Performance 
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ว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ 
(AVE) ของแต่ละองค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยา มีค่าเท่ากับ 0.61 จัดว่ามีความ
เหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell & Larcker, 1981; Hairet al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติ
ขององค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยา ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ 
มีค่าเท่ากับ 0.74 จัดว่ามีควาเหมาะสม (CR ≥0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006) 
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทั้งหมดของด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น มีความ
น่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

การตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น  
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีความสำคัญมากที่สุด
ได้แก่ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน ตามลำดับ 

5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้านประเมิน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านกัประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานบข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 56 

 
ตารางที่  56 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของประเมิน

สถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 
(n = 411) 

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 3.72 - 

df - 3.00 - 

p-value p>0.05 0.29 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.24 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.98 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.02 ผ่านเกณฑ์ 
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จากตารางที่ 56 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานมีค่าสถิติที่ใช้

ในการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 3.72 มีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.29 (p-

value เท่ากับ 0.29) ค่าค่าไคสแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 1.24 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 
(CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณ
ค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.02 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น 
จึงมีความเหมาะสมที่สามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหลัก
ด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน มีรายละเอียดดังภาพที่ 19 



  195 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square = 3.72, df = 3, P = 0.29, RMSEA = 0.02 
ภาพที่ 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้าน 

ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 
 

ตารางที่ 57 สรุปองค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของ
งาน 

องค์ประกอบหลัก
ด้านประเมิน

สถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนของ

สภาพแวดล้อมของ
งาน  

องค์ประกอบ
ภายใน  

ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ  

ลำดับ
ความสำคัญ 

ค่าความ 
แปรปรวน

เฉลี่ย ที่สกัด
ได้ AVE  

ค่าความ
เชื่อม่ันของ
แบบวัด CR 

AUTE PEI 0.84 2 0.81 0.90 

  DOG 0.96 1     

ประเมนิสถานการณ์ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อมของ

งาน 
 Assess the uncertainty of 

the task environment    

รับรู้ผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอ้ม 

Perceive environment 
impact 

การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน 
Design of operational guidelines  

0.52 
0.68 

0.56 0.58 

PEI2 PEI3 PEI4 

0.57 

0.68 0.69 

0.21 0.11 

DOG1 DOG2 DOG3 

0.13 

0.28 

PEI1 

0.68 

0.70 
0.75 

0.96 0.84 
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 จากภาพที่  19 และตารางที่ 57 พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านการรับรู้ผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม (PEI) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.84 องค์ประกอบย่อยด้านการออกแบบแนว
ทางการดำเนินงาน (DOG) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักของตัวแปรใน
องค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 จัดว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่า 
ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) ของแต่ละองค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานมีค่าเท่ากับ 0.81 จัดว่ามีความเหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell 
& Larcker, 1981; Hairet al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติขององค์ประกอบหลักด้านประเมิน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิงองค์ประกอบ 
มีค่าเท่ากับ 0.90 จัดว่ามีควาเหมาะสม (CR ≥0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et al., 2006) 
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ งหมดของด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของงานมีความน่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

 การตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของงาน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า องค์ประกอบย่อย
ที่มีความสำคัญมากที่สุดได้แก่ การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน และการรับรู้ผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ 

6. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างองค์กร 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
องค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 58 

 
ตารางที่ 58 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของการแบ่งปัน

ความรู้ระหว่างองค์กร 
(n = 411) 

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 23.93 - 

df - 15.00 - 

p-value p>0.05 0.07 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.60 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 



  197 

ตารางที่ 58 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของการแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างองค์กร (ต่อ) 

(n = 411) 

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได้  ผลการพิจารณา 

GFI > 0.90 0.99 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.96 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.04 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 58 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ

องค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรมีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้  

ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 23.93 มีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.07 (p-value เท่ากับ 0.07)  

ค่าไคสแควร์ (χ2/df) เท่ากับ 1.60 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี
วัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 
และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.04 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่
สามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหลักด้านการแบ่งปันความรู้
ระหว่างองค์กร มีรายละเอียดดังภาพที่ 20 
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Chi-Square = 23.93, df = 15, P = 0.07, RMSEA = 0.04 
ภาพที่ 27 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปัน

ความรู้ระหว่างองค์กร 
 

ตารางที่ 59 สรุปองค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 

องค์ประกอบ
หลักด้านการ
แบ่งปันความรู้
ระหว่างองค์กร  

องค์ประกอบ
ภายใน  

ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ  

ลำดับ
ความสำคัญ 

ค่าความ 
แปรปรวน

เฉลี่ย ที่สกัด
ได้ AVE  

ค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบวัด CR 

KSO ES 0.82 3 0.83 0.94 

  SS 0.90 2     

  IS 1.01 1     

 
 

การแบ่งปันความรู้ระหว่างองคก์ร  
Knowledge Sharing Between 

Organizations           

0.26 0.34 0.33 0.43 0.29 0.24 0.26 0.30 0.32 

การแบ่งปัน เชิ งกล
ยุทธ์ การดำเนินงาน 
Strategic sharing  

การแบ่งปัน
ประสบการณ์ 

Experience sharing 

การแบ่งปันขอ้มูล 
Information 

sharing 

0.85 0.88 

ES1 ES2 ES3 

0.86 0.80 

SS1 SS2 SS3 

0.85 0.86 

IS1 IS2 IS3 

0.82 1.01 0.90 

0.85 0.83 0.84 
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จากภาพที่ 27 และตารางที่ 59 พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านการแบ่งปันประสบการณ์ (ES) 
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 องค์ประกอบย่อยด้านการแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน (SS) 
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 องค์ประกอบย่อยด้านการแบ่งปันข้อมูล (IS) ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.01 ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักของตัวแปรในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.4 จัดว่าเป็นค่าที่
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (Hair et al., 2006) และพบว่าค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ (AVE) ของ
แต่ละองค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีค่าเท่ากับ 0.83 จัดว่ามีความ
เหมาะสม (AVE ≥ 0.50) (Fornell & Larcker, 1981; Hairet al., 2006) จากการพิจารณาค่าสถิติ
ขององค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเชิง
องค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 0.94 จัดว่ามีควาเหมาะสม (CR ≥0.70) (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et 
al., 2006) ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทั้งหมดของด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มี
ความน่าเชื่อถือได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

การตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร  จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า องค์ประกอบย่อยที่มีความสำคัญมากที่สุดได้แก่  
การแบ่งปันข้อมูล การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน และการแบ่งปันประสบการณ์ ตามลำดับ 

 
 ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น ในประเทศไทย    
 ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย 

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย หรือโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย เพ่ือ
เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทำการกำหนดค่าสถิติที่

ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน ประกอบด้วย ค่าไค-สแควร์(χ2) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 

(χ2/df) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และผู้วิจัยได้ทำการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค่าแนะนำการ
ปรับพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นทำ
การปรับพารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น ทำให้ค่าความเคลื่อนสัมพันธ์กันได้
จนกระทั่งค่าดัชนีความสอดคล้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายหลังปรั บโมเดล  
มีรายละเอียดดังตารางที่ 60 
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ตารางที่ 60 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ หลังปรับโมเดล
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น ในประเทศไทย 

สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  ค่าที่คำนวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ > 0.05 71.97 - 

df - 56.00 - 

p-value p>0.05 0.07 - 

X2 /df X2 /df < 2 1.29 ผ่านเกณฑ์ 

CFI > 0.95 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

AGFI > 0.90 0.95 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.03 ผ่านเกณฑ์ 

 
 จากผลตารางที่ 60 พบว่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์
หลังปรับโมเดลการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น ในประเทศไทย  

มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบดังนี้ ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 71.97 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.07 (p-value เท่ากับ 0.07) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ 1.29 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน
เชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลัง
สองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์หลังปรับ
โมเดลการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น ในประเทศไทย 
 ทั้งนี้ ชุดของตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มีดังนี้ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ เท่ากับ 0.80 สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยเหตุต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 80 ความสามารถเชิงพลวัตเท่ากับ 0.70 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ต่อประสิทธิผลความสามารถเชิงพลวัตได้ร้อยละ 70 
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดเท่ากับ 0.55 สามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ต่อประสิทธิผลความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดได้ร้อยละ 55 
และผลการดำเนินงานของร้านยา เท่ากับ 0.83 สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลด้าน
ความสามารถเชิงพลวัตต่อผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 83 ผลการดำเนินงานของร้านยา เท่ากับ 0.54 
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สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดต่อผลการ
ดำเนินงานได้ร้อยละ 54 และผลการดำเนินงานของร้านยา เท่ากับ 0.22 สามารถอธิบายการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ต่อผลการดำเนินงานของร้านยาได้ร้อยละ 22 แสดงดังภาพที่ 21 
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 ตอนที่ 8 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัยการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น ในประเทศไทย  
 ผู้วิจัยได้ทดสอบอิทธิพลตัวแปรเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจ  
อย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น ในประเทศไทย ที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายสมมติฐานของการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 61 
 
ตารางที่ 61 ค่าอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรเชิงสาเหตุ  ตัวแปรผล (Consequences) 

(Antecedents) 

การจัดการ
เครือข่ายธุรกจิ
อย่างสร้างสรรค์ 

(CBNM) 

ความสามารถเชิง
พลวัต (DC) 

ความสามารถดา้น
นวัตกรรมการตลาด 

(MIC) 

ผลการดำเนินงานของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น 

(SCPP) 

  DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ประเมิน
สถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของ
งาน (AUTE) 0.15*   0.15*                   
การแบ่งปันความรู้
ระหว่างองค์กร 
(KSO) 0.45*   0.45*                   
การจัดการ
เครือข่ายธุรกจิ
อย่างสร้างสรรค์ 
(CBNM)       0.82*   0.82*         0.58* 0.58* 
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ตารางที่ 61 ค่าอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 

ตัวแปรเชิงสาเหตุ  
(Antecedents) 

ตัวแปรผล (Consequences) 

การจัดการ
เครือข่ายธุรกจิ
อย่างสร้างสรรค์ 

(CBNM) 

ความสามารถเชิง
พลวัต (DC) 

ความสามารถดา้น
นวัตกรรมการตลาด 

(MIC) 

ผลการดำเนินงานของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น 

(SCPP) 

  DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

การจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ (CBNM) 

            0.08*   0.08*   
0.02
* 

0.02* 

การจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ (CBNM) 

                  
0.05
* 

  0.05* 

ความสามารถเชิง
พลวัต (DC) 

            0.55*   0.55* 
0.71
* 

  0.71* 

ความสามารถดา้น
นวัตกรรมการตลาด 
(MIC) 

                  
0.22
* 

  0.22* 

*p<0.05; DE คือ อิทธิพลทางตรง; IE คือ อิทธิพลทางอ้อม; TE คือ อิทธิพลรวม 
 
สรุปตารางที่ 61 พบว่า ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์การจัดการ

เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้น มีค่าอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม โดยแบ่งตามสมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น  

ผลทดสอบพบว่า การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มี อิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น มีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.08 และค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.08 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยท่ี 1 
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 สมมติฐานที่ 2 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถ
เชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ผลทดสอบพบว่าการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  มี อิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสามารถเชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น มีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.82 และค่าอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.82 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 

สมมติฐานที่ 3 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ผลทดสอบพบว่าการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น มีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.05 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากั บ 0.05 
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 

สมมติฐานที่ 4 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลทางเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด      
ผลทดสอบพบว่าความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลทางเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม

การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.55 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.55 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 

สมมติฐานที่  5 ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มี อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ผลทดสอบพบว่าความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น มีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.22 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.22 
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 

สมมติฐานที่ 6 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอ 
ผลทดสอบพบว่าความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยา

ชุมชนอบอุ่น มีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.71 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.71 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 6 

สมมติฐานที่ 7 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัว
แปรส่งผ่าน 

ผลทดสอบพบว่า การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัว
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แปรส่งผ่าน มีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.02 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.02 อย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 7 

สมมติฐานที่ 8 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถเชิงพลวัตทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

ผลทดสอบพบว่าการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถเชิงพลวัตทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน มี
อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.58 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.58 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังนั้น ผลยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 8 

สมมติฐานที่ 9 การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านขายยาชุมชนอบอุ่น 

ผลทดสอบพบว่าการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านขายยาชุมชนอบอุ่น มีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.45 และค่าอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.45 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 9 

สมมติฐานที่ 10 ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านขายยาชุมชนอบอุ่น 

ผลทดสอบพบว่าประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านขายยาชุมชนอบอุ่น มีอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.15 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.15 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น  
ผลปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 10 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เรื่องการจัดการเครือข่ายธุรกิจ 
อย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ในตารางที่ 62 
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ตารางที่ 62 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

H 1 
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น ปฏิเสธสมมติฐาน 

H 2 
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสามารถเชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น ยอมรับสมมติฐาน 

H 3 
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางเชิงบวกต่อ
ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ปฏิเสธสมมติฐาน 

H 4 
ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลทางเชิงบวกต่อความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด ปฏิเสธสมมติฐาน 

H 5 
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ปฏิเสธสมมติฐาน 

H 6 
ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น ยอมรับสมมติฐาน 

H 7 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก
ต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน ปฏิเสธสมมติฐาน 

H 8 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก
ต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถเชิง
พลวัตทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน ยอมรับสมมติฐาน 

H 9 
การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น ยอมรับสมมติฐาน 

H 10 

ประเมินสถานะการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้าน
ยาชุมชนอบอุ่น ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยาปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology 

Methodology) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยดำเนินการศึกษาเรื่องการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ดำเนินการวิจัยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักคือ เภสัชกรหรือผู้ประกอบการร้านยา
ชุมชนอบอุ่น ที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนสมาคมไทย
อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน เภสัชกรห้องยาโรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุ มชนอบอุ่น และ
แพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น จากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 12 ราย  

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือนำข้อมูลมายืนยัน
และขยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงปริมาณให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยคุณภาพตามลำดับ ตามลำดับต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลักและองค์กร 
ตอนที่ 2 ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ

ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย     
ตอนที่ 3 ผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการร้านยา

ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย     
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น

ในประเทศไทย   
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลักและองค์กร 

 ผู้วิจัยสรุปข้อมูลของงผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นตามเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลแรก ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน 29 ปี จังหวัด มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลสอง ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน 15 ปี จังหวัดลพบุรี ภาคกลาง 
3. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลสาม ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน 35 ปี จังหวัด แพร่ ภาคเหนือ 
4. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลสี่ ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน 28 ปี จังหวัดสมุทรปราการ ภาคกลาง 
5. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลห้า ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน 19 ปี จังหวัด ชลบุรี ภาคตะวันออก 
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6. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลหก ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์การทำงาน
จำนวน 32 ปี จังหวัด นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลเจ็ด ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์การทำงาน
จำนวน 34 ปี จังหวัด พิษณุโลก ภาค ตะวันตก 

8. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลแปด ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์การทำงาน
จำนวน 25 ปี จังหวัด สงขลา ภาคใต้ 

9. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลเก้า ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์การทำงาน
จำนวน 26 ปี จังหวัด กรุงเทพ ภาคกลาง 

10. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลสิบ เภสัชกรห้องยาโรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น 
ประสบการณ์การทำงานจำนวน 35 ปี 

11. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลสิบเอ็ด ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน 
ประสบการณ์การทำงานจำนวน 30 ปี 

12. ผู้ให้ข้อมูลหลักบุคคลสิบสอง แพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น ประสบการณ์
การทำงานจำนวน 25 ปี 
 ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 

1. การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรเพ่ือเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรและ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับพันธมิตรในเครือข่าย ด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรในสิ่งที่มี
คุณค่าให้มีผลต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยการใช้การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
เป็นกลไกในสร้างเครือข่ายร่วมกับการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรด้วยการนำ
ทรัพยากรและความรู้มาใช้ร่วมกันด้วยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล ช่วยกันสร้างแนวทางการ
ปฎิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจากการมีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายและสื่อสารเป้าหมาย
ให้กับเครือข่ายเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานเกิดความไว้วางใจในการประสานประโยชน์ระหว่าง
องค์กรในการเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการสามารถพ่ึงพาทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครือข่าย จาก
กระบวนการดังกล่าว และการสัมภาษณ์ผู้ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น พบข้อมูลที่สอดคล้อง กับ
ประเด็นที่ศึกษาดังนี ้

 
“การสร้างความเชื่อมโยงด้วยการเพ่ิมความเข้าใจของโครงการละประโยชน์ให้กับคนไข้มาก

ขึ้นในการรับยาไกล้บ้าน เป็นโครงการที่ช่วยลดการทำงานของโรงพยาบาล เป็นการเชื่อมโยงการ
ทำงานในระบบสาธารณสุขด้วยการที่ร้านยาเข้าร่วมบริการและแสดงบทบาทในการบริการผู้ป่วย ทำให้
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คนไข้ได้ประโยชน์ในการรับบริการที่มีคุณภาพ ถือเป็นโครงการที่ดี” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชน
อบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“การร่วมมือในการทำงานเริ่มจากการแนะนำโครงการในการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการคุย

กับแพทย์สร้างความเข้าใจในการกระจายระบบบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการ
สาธารณสุขในการร่วมให้บริการ รวมถึงการกระจายไปในโครงการ อ่ืน ของการกรมบัญชีกลาง 
ประกันสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
“เป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรในระบบสาธารณสุขการร่วมมือกันในการระบบพัฒนาการ

ส่งต่อผู้ป่วย แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีนโยบายยังที่ชัดเจน และโรงพยาบาลซึ่งถือเป็นองค์กรในระบบส่ง
ต่อต้องมีการดำเนินการทำงานที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าร้านยาชุมชนบางส่วน และเชนมีความสนใจที่จะ
ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาล และมีการพัฒนาอย่างจริงจัง มีการติดต่อร้านยาอย่าง มีระบบที่ต่อเนื่อง 
และระบบเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างองค์กรในการส่งต่อผู้ป่วย” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ 
4, 2564) 

 
“โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นได้เริ่มข้ึนประมาณช่วงปลายตุลาคม 2562 โดยมีการประชุมร่ว

กันของสภาเภสัช สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงในการ
กระจายยาที่ดีโดยผู้ผลิต แต่ก็ต้องมีกฎหมายเข้ามารองรับเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และการจัดรูปแบบ
บทบาทของแต่หน่วยเพ่ือเชื่อมโยงระหว่าง 1. ผู้ผลิต 2.ผู้กระจายยา 3.ผู้จ่ายยา 4.องค์การอาหารและ
ยา 5. โรงพยาบาล และหน่วยงานอ่ืนๆ” (ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ 
11, 2564) 

 
1.1 ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

และได้รับการยอมรับร่วมกันผ่านนำไปสู่ความเชื่อถือไว้วางใจกันในเครือข่ายที่ เชื่อมโยงกับ
ความสัมพันธ์ภายนอกกับองค์กรอ่ืน ผ่านกิจกรรมที่ทำให้บุคลากรระหว่างองค์กรสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคม ทำให้บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การอบรมร่วมกัน การทำงาน
ร่วมกันในโครงการอ่ืนๆ มีส่วนทำให้ทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร เกิดความช่วยเหลือ 
และสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ แต่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจะต้องคำนึงถึงความ
เข้าใจร่วมกัน และการบูรณาการความรู้ ประสบการณ์มาร่วมกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งผลักดันให้
เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และมีแนวทางร่วมกันใน
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การทำงานระหว่างองค์กร จากการทำกิจกรรมร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ระหว่างร้านยาและ
โรงพยาบาล การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างองค์กรยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมบนสื่อออนไลน์ระหว่างภายในและภายนอกองค์กร เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับโรงพยาบาล
ในการผสานแนวคิดระหว่างองค์กร สร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปรับปรุงบริการให้กับ
ผู้ป่วย ในด้านของผู้ป่วยเกิดการสนทนาเป็นการสร้างความสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม และสื่อออนไลน์ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมี
ข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ในการทำงานสำหรับโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ทางร้านมีการทำงานร่วมกันได้อย่าง

ราบรื่นจากการที่ร้านยาที่มีการทำงานรู้จักกับเภสัชโรงพยาบาลเพราะมีการทำงานร่วมกันในโครงการ
อ่ืนๆ มาก่อนหน้านี้ ทำให้ทางร้านยากับโรงพยาบาลสามารถติดต่อกันได้ในทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
โดยการติดต่อผ่านกลุ่มไลน์” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“สำหรับความเข้าใจในช่วงแรก เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องสร้างและเข้าไป

เชิญชวนร้านยาร่วมสร้างเครือข่ายด้วยการอาศัยทักษะการชักจูงร่วมกับการนำเสนอข้อมูลของ
โครงการและการส่งเสริมการให้บริการต่อชุมชน เริ่มแรกสมัครใจเหนื่อย ทำงานร่วมกับร้านยา ร้านยา
มีการตอบรับในการทำงานร่วมกันด้วยความสมัครใจในการตอบสนองในการร่วมมือสำหรับการสร้าง
และการเพิ่มการให้บริการร่วมกันในชุมชน” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 6, 2564) 
 

1.2 การบูรณาการระหว่างองค์กร 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นใช้ความสามารถในการใช้ความรู้ทักษะระหว่างองค์กรเพ่ือวางแผนการ

ทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมโดยมีบุคลากรเป็นผู้ประสานงานและควบคุมการทำงานจากการวางแผน
และการจัดการบุคลากรระหว่างองค์กร  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรมีการ
สร้างสรรค์คุณค่าในการบูรณาการระหว่างองค์กร ด้วยการดำเนเนการวางกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการสร้างความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันโดยการปรับตัว
ของโรงพยาบาลในการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วย และทางร้านยาปรับการทำงานโดยเก็บข้อมูลการใช้ยา
ของผู้ป่วยแล้วส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลด้วยการดำเนินงานบนระบบออนไลน์ ในการประสานการ
ประชุมร่วมกันทำความเข้าใจปัญหาของผู้ป่วยในปัญหายี่ห้อของยา การตรวจสอบเมื่อมียาส่งต่อจาก
โรงพยาบาล เมื่อทราบถึงปัญหาควรมีการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยา โดยมีการสรุ ป
การทำงานร่วมกันด้วยการนำข้อมูลความรู้และประสบการณ์และแนวทางการดำเนินการมาบูรณาการ
ร่วมกันเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจและสร้างให้ผู้ป่วยมีส่วมร่วมกับองค์กรโดยการนำปัญหาที่ผู้ป่วยมี
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ความสนใจตั้งกลุ่มปรึกษากันจากการบูรณาการระหว่างองค์กร จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ทางร้านมีการปรับตัวโดยเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วยมากขึ้นในโรคเรื้อรังเพ่ือการทำ

ข้อมูลส่งให้กับโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเมื่อมียาส่งต่อจากโรงพยาบาล มีการ
ตรวจสอบการใช้มากขึ้น มีการส่งต่อข้อมูล ถ้ามีปัญหาจะมีกลุ่มปรึกษากันถ้าเกิดปัญหาขึ้น  
ตามจำนวน และระยะเวลาที่เกิดขึ้น” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“มีการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยา โดยมีการสรุปการทำงานร่วมกันเริ่มจาก

การรับยาจากห้องยามาจ่ายดีกว่าต้นทุนที่ดีกว่า ประสานทำความเข้าใจในการอธิบายคนไข้ขาดความ
เข้าใจและแก้ไขปัญหายี่ห้อของยา การทำความเข้าใจกับคนไข้ในการตอบสนองของผู้ป่วยในการ
ส่งเสริมเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการของโครงการ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 3, 2564) 

 
“การทำงานควรมีการประชุมระหว่างร้านยา โรงพยาบาล เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน หรือมีการปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างร้านยากับโรงพยาบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการทำงาน” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 

 
1.3 การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในบริบทที่กว้างกว่าบริษัทเดียว ผ่านการ

จัดการเครือข่ายธุรกิจด้วยการผสมผสานทางเทคโนโลยีของการทำงานร่วมกันด้วยการใช้นวัตกรรม
เน้นเทคโนโลยีที่เกิดความได้เปรียบเชิงสัมพัทธ์ ระดับความซับซ้อนที่เข้าใจ และความเข้ากันได้ด้วย
การตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมยังขึ้นอยู่กับว่านวัตกรรมดังกล่าวเข้ากับเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่แล้ว
โดยการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายขององค์กร โดยองค์กรต้องผสมผสานเทคโรโลยีในการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่นต้องจัดแผนพัฒนาร่วมกัน ด้วย
การจัดทีมการทำงานร่วมกันที่มาจากโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่นและการนำเทคโนโลยี
มาร่วมกับการทำงานระหว่างองค์กรด้วยการใช้การติดต่อผ่านระบบของออนไลน์ ทำให้สามารถติดต่อ
โรงพยาบาลได้ในทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับการจ่ายยาผู้ป่วย การมีโปรแกรมรับยาจากห้องยามาช่วย
อำนวยความสะดวกในการทำงานสามารถนำข้อมูลส่งระหว่างองค์กร เพ่ือให้การทำงานระหว่าง
องค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นจากการผสมผสานทางเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูล จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 
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“ร้านยามีการทำงานร่วมกันกับเภสัชโรงพยาบาลเพราะมีการทำงานร่วมกันก่อนหน้านี้ด้วย
การใช้การติดต่อผ่านระบบของออนไลน์ ทำให้สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ในทันทีเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นกับการจ่ายยาคนไข้ที่เข้ามารับยาในร้านยา โดยการติดต่อผ่านกลุ่มไลน์” (ผู้ประกอบการร้านยา
ชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“การมีโปรแกรม รับยาจากห้องยามาจ่ายดีกว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

สามารถช่วยอธิบายคนไข้ที่ขาดความเข้าใจ สามารถนำข้อมูลส่งให้คนไข้ในการทำความเข้าใจ 
สนับสนุนคนไข้ในการตอบสนองกับคนไข้ในการส่งเสริมเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการของโครงการ” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 3, 2564) 

 
“ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เริ่มใช้โปรแกรมร่วมการจ่ายยา โดย

โรงพยาบาลดำเนินการจัดส่งเอกสารที่จ่ายยาผ่านโปรแกรม ด้วยการจ่ายยาผ่านระบบใบสั่งยาอิเล็ก
โทรนิกส์ e prescription” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 

 
“กำลังมีการเชื่อมโยงข้อมูลการกระจายยา รายละเอียดการว่ายากระจายที่ไหนบางเพ่ือ

เชื่อมโยงข้อมูลการกระจายยา เช่นการสั่งยา Metformin 200 เม็ด สามารถตรวจได้ว่าร้านยาที่มี 
100 เม็ด โรงพยาบาลสามารถประสานกับร้านยา  ทำให้สามารถทำงานได้สะดวกไม่ต้องมีการเบิก
เสียเวลา ระบบโรงพยาบาลตัดหรือแยกระบบได้ ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและรวดเร็ว” (เภสัชกรห้องยา
โรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ 10, 2564) 

 
1.4 ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นใช้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม

เพ่ือการปรับตัวและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร ก่อให้เกิดทุนทางสังคมและความ
ร่วมมือ ที่มีแนวโน้มที่จะถูกแบ่งปันวัฒนธรรมจากองค์กรหนึ่งไปสู่อีกองค์กรหนึ่ง โดยให้ความสำคัญ
กับความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยการเปิดโอกาสให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างองค์กรมีการปรับตัวและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันพยายามเพ่ิมการกระจายบริการ โดยร้าน
ยาต้องร่วมกันกับโรงพยาบาลทำให้ประชาชนเห็นบทบาทของร้านยาให้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดทุนทาง
สังคมในการทำงานการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกับโรงพยาบาล ด้วยการเปิดโอกาสใน
การศึกษาระบบและทำความเข้าใจในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรในการส่งเสริม
ในการพัฒนาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือทำให้เกืดการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้
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แนวทางการทำงานร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้อง
กับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี ้

 
“ตอนช่วงกระจายผู้ป่วยโรคโควิดมีการกระจายมากขึ้น ร้านยาและโรงพยาบาลต้องมีการ

ปรับตัวและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันพยายามเพ่ิมการกระจายบริการและความอยากเข้าถึงผู้ป่วย 
เพ่ิมปัจจัยกการทำงานร่วมกันกับเขตโรงพยาบาลให้มีระบบติดต่อกับร้านค้า ใช้ไลน์กลุ่มตรวจสอบ
ปัญหาโดยการติดต่อกับระบบโดยให้โรงพยาบาล มีการประชุมร่วมกับร้านยา ในกรณีใบยามีปัญหาให้
สามารถแก้ไขได”้ (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
“สำหรับร้านยาในกรุงเทพและต่างจังหวัด ในการเดินหน้าโครงการนี้พบปัญหาหลายอย่าง 

ร้านเองที่ต้องปรับกระบวนการที่ เป็นความรับผิดชอบร่วมกับโรงพยาบาลทั้งด้านรับยาจาก
โรงพยาบาล การเก็บข้อมูล การติดตามการใช้ยาแต่ร้านยาก็สามารถแสดงบทบาทในเรื่องงานสร้าง
เสริมสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยร้านยาต้องร่วมกันทำให้ประชาชนเห็น
บทบาทของร้านยาให้มากขึ้นเพ่ือให้ เกิดทุนทางสังคมในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาล” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 7, 2564) 

 
1.5 ความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นต้องมีการรับรู้ถึงเจตนาที่ดี จริงใจ และซื่อสัตย์ขององค์กรในเครือข่ายที่

ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนความรู้เป็น
สิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายธุรกิจ โดยร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลสร้างความสัมพันธ์
มีความวางใจและปรึกษการทำงานร่วมกันในการกระจายยาให้กับผู้ป่วยและจริยธรรมของเจ้าหน้าใน
การทำงานร่วมกัน จากการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลแม่ข่ายด้วยวิธีการทำงานเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน มีความสนิทสนมในการทำงานร่วมกันในการกระจายยาให้ผู้ป่วยในการพัฒนา
ศักยภาพการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรในความไว้วางใจของทีมงานด้วยการดูแลการทำงานตาม
หลักจริยธรรมด้วยความยุติธรรมบนพ้ืนฐานจากความแตกต่างขององค์ภาครัฐและเอกชน จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“จากการที่ร้านยามีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมาก่อนในโครงการต่างๆ ทำให้ร้านยากับ

โรงพยาบาลรู้จักและมีความสัมพันธ์มีความวางใจและปรึกษการทำงานร่วมกันในการกระจายยาให้กับ
คนไข้ที่เข้ามารับยาเกิดความเข้มแข็งของร้านยากับโรงพยาบาล” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น
ที่ 1, 2564) 
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“เริ่มจากความเข้าใจของแพทย์ในการส่งต่อผู้ ป่วย การรู้จักกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลกับร้านยาได้ค่อนข้างดี เกิดความไว้วางใจมีการทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มี
ความสนิทสนมในการทำงานร่วมกันในการกระจายยาให้คนไข้” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ 
4, 2564) 

 
“การดำเนินการตามโครงการซึ่งเป็นภาระงานของเภสัชกรในโรงพยาบาลจะมีมากขึ้น จาก

โครงการที่เริ่มในเขต ชลบุรี เชียงราย สงขลา ขอนแก่น และ หลายๆจังหวัด ที่ทำได้มากๆ เพราะ 
ความร่วมมือของเภสัชกรโรงพยาบาลกับร้านยามาจากใจจริงๆ มีความวางใจกันในการทำงาน และ
จริยธรรมของเจ้าหน้าในการทำงานร่วมกัน” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 5, 2564) 

 
ผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น

ในประเทศไทย     
2. ความสามารถเชิงพลวัต 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นใช้ความสามารถขององค์กรโดยการดำเนินการของผู้ประกอบการร้านยา

ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ร่วมกับสถา
พการแข่งขันและการเพ่ิมศักยภาพในการบริการชุมชน จากการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดโอกาสในการ
พัฒนาการตอบสนองบริการผู้ป่วย โดยร้านยาชุมชนอบอุ่นสามารถเลือกทรัพยากรให้ตรงกับการ
เปลี่ยนแปลง เช่นการปรับตัวในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยร่วมกันในระบบออนไลน์ ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ในการใช้ยาของผู้ป่วยสามารถให้การบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยจากการปรับตัวใน
ด้านความสามารถเชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชน
อบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ทางร้านมีการปรับตัวโดยเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วยมากข้ึนโดยเฉพาะในโรคเรื้อรังที่

คนไข้เข้ามารับยา ด้วยการลงข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับยาจากทางร้านยา” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“ร้านยาในกรุงเทพและต่างจังหวัด ในโครงการนี้พบปัญหาหลายอย่าง ร้านยาในกรุงเทพ

ร่วมกับโรงพยาบาลขนาดมหาลัยแพทย์จะต้องมีการเก็บของยาหลายๆ โรงพยาบาล แต่ในต่างจังหวัด
คนไข้บางส่วนไปรักษานอกเขต แต่ร้านยาเองที่ต้องปรับกระบวนการที่เป็นความรับผิดชอบร่วมกับ
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โรงพยาบาลทั้งด้านรับยาจากโรงพยาบาล การเก็บข้อมูล การติดตามการใช้ยาแต่ร้านยาก็สามารถ
แสดงบทบาทในเรื่องงานสร้างเสริมสุขภาพ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 5, 2564) 

 
2.1 ความสามารถในการจัดการทรัพยากร 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลมีการใช้ความสามารถในการจัดการทรัพยากรโยนำ

ทรัพยากรบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ร่วมกับการแสวงหาความรู้จากองค์กรอ่ืน มาใช้
เป็นเครื่องมือในการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและเพ่ิมการให้บริการร่วมกันระหว่างองค์กร ด้วยการประชุมสร้างผลตอบรับของผู้ป่วยที่
ดีจากการทำงานร่วมกันของร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลด้วยการนำระบบออนไลน์และและ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ร้านยาชุมชนอบอุ่นกับโรงพยาบาลต้องจัดสรรการเก็บยาและ
การกระจายยาให้ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไปสู่ร้านยาชุมชนอบอุ่นด้วยการปรับระบบยาของร้านยากับ
โรงพยาบาลเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยา
ชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ร้านยาเองต้องมีการจัดเตรียมระบบและทรัพยากรต้องดี ประกอบด้วยสถานที่ของร้านยา 

ตัวร้านยากับโรงพยาบาลต้องจัดสรรการเก็บยาของร้าน ระบบยาในระบบร้านยากับโรงพยาบาลยัง
ต่างกันซึ่งต้องมีการนำระบบและเทคโนโลยีมาปรับใช้ร่วมกัน” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ 
1, 2564) 

 
“ความเข้าใจของแพทย์และเจ้าหน้าที่ ในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดสรรทรัพยากรและ

ผลตอบแทนของหน่วยงานให้กับบุคคลากรที่รับผิดชอบรวมถึงการกระจายยาให้ผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลไปสู่ร้านยา” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 

 
2.2 ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นพัฒนาความสามารถของกิจการในการใช้กระบวนการทางการตลาดและ

ทรัพยากรขององค์กรเพ่ือให้บริการลูกค้าอย่างตรงใจ ตามความต้องการและเกิดความพ่ึงพอใจสูงสุด  
ตามความคาดหวังข้อเสนอแนะการสื่อสารและการฝึกอบรมขององค์กรจากการสะสมประสบการณ์ 
และการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วย มีความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ป่วยมาปรับเพิ่มโอกาส
การให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในชุมชนเพ่ือการสร้างความพ่ึงพอใจจากความสามารถในการ
ตอบสนองผู้ป่วย ด้วยการปรับรูปแบบการให้บริการด้วยการส่งมอบคุณค่า ที่ตรงกับความต้องการทำ
ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้บริการเกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ ทำให้การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเข้าถึง
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ประชาชนได้ง่ายขึ้นและมากข้ึน โดยมีการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่น การ
ทำความเข้าใจกับผู้ป่วย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ประเดน็ที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ร้านยาเพ่ิมโอกาสการบริการ การบริบาลและแผนการขายในการสร้างความพ่ึงพอใจและ

ความคาดหวังให้กับคนไข้ในชุมชน อันเนื่องจากผู้เยี่ยมหรือลูกค้าที่มาใช้บริการ ก่อให้เกิดความ
ประทับใจที่อาจเพ่ิมมากขึ้นจากผู้ป่วยที่มีการเข้ามาใช้บริการในร้านยานอกเหนือจากการับยา” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
“ช่วยให้ลูกค้ารายใหม่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้รายได้และทำให้การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่

ถูกต้องเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น โดยมีการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยา 
การทำความเข้าใจกับคนไข้ในการตอบสนองกับผู้ป่วยในการส่งเสริมเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการ
ของโครงการ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 3, 2564) 

 
“ร้านยาพยายามได้นำเสนอทุกแนวทางที่จะให้ร้านยา เข้าไปมีบทบาทในระบบสาธารณสุข

ในการตอบสนองความต้องการของคนไข้  เริ่มจากการให้บริการที่ไม่ยุ่งยากและการพัฒนาไปในเรื่อง
การบริการต่ างในการตอบสนองความคาดหวังของคนไข้นอกจากการรับยาจากร้านยา” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 7, 2564) 

 
2.3 ความสามารถในการแข่งขัน 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจและเพ่ิมความได้เปรียบการแข่งขันด้วยการ

สร้างความแตกต่างด้านการบริการ การประสานงานทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นการสร้าง
คุณค่าพิเศษผ่านการริเริ่มเช่น การบริการที่ดีขึ้น สร้างตลาดหรือสร้างพันธมิตรใหม่ด้วยการร่วมกั น
สร้างความสามารถในการแข่งขันโดยร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลต้องเปิดโอกาสและทำให้เกิด
การแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กรถือเป็นรูปแบบของเครือข่ายในการขับเคลื่อนระหว่างองค์กรด้วย
การบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้ป่วยผ่านสื่อออนไลน์และการบริ การให้
เกิดความประทับใจที่เพ่ิมมากขึ้น นำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันระหว่างองค์กรยา เกิดการชัก
จูงคนในชุมชนมาใช้บริการมากขึ้น ร้านยาชุมชนอบอุ่นสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้อง
กับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 
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“การที่ร้านยามีการบริการในการแสดงบทบาทในการบริการที่มากขึ้นช่วยให้ลูกค้ารายใหม่
เพ่ิมมากข้ึนจากชุมชน ทำให้รายได้และทำให้การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชน
ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“ร้านยาสร้างโอกาสการบริการคนไข้ที่มารับยา การบริบาลคนไข้ที่มารับบริการและการจัด

แผนการขายเพ่ือสร้างความประทับใจ อันเนื่องจากผู้เยี่ยมหรือใช้บริการร้านยาเกิดความประทับใจที่
อาจเพ่ิมมากขึ้นจากผู้ป่ วยที่ เข้ามารับยา เกิดการชักจูงคนใน ชุมชนมาใช้บริการมากขึ้น” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
3. ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
ความสามารถของร้านยาชุมชนอบอุ่น ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือดำเนินการด้าน

การตลาด และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ในการสร้างความมั่งคั่ง 
การพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการทางการตลาดรูปแบบใหม่มีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการของ
อุตสาหกรรม ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่นด้วยการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริการผู้ป่วยเพื่อเข้าถึงข้อมูลในการนำเสนอบริการ ด้วยการจัดทำโปรแกรมการรับยา มีการ
สื่อสารกับผู้ป่วยเพ่ือทำความเข้าใจและให้คำปรึกษา แนะนำด้านยาให้กับผู้ป่วย ผ่านการทำงาน
ร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่นด้วยการตั้งกลุ่มร่วมกับร้านยาผ่านระบบออนไลน์ใน
การติดต่อกันภายในกลุ่มเพ่ือทำการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน จากการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่
สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“มีการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยา กำลังทำโปรแกรมการรับยาจากห้องยามา

จ่ายให้กับคนไข้ คนไข้ขาดความเข้าใจ การทำความเข้าใจกับคนไข้ด้วยการนำระบบการสื่อสารในการ
ตอบสนองกับผู้ป่วยในการส่งเสริมความเข้าใจ และร้านยากับโรงพยาบาลร่วมกันในการดำเนินการ
ของโครงการ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“สำหรับโรงพยาบาลจะมีการติดต่อกับร้านยาโดยเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีการตั้งกลุ่มร่วมกับ

ร้านยาผ่านระบบออนไลน์ในการติดต่อกันภายในกลุ่มเพ่ือทำการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน 
เนื่องจากระบที่ดำเนินการโดยส่วนกลางยังมีการพัฒนาการใช้งาน” (แพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยา
ชุมชนอบอุ่น ที่ 12, 2564) 
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3.1 ทักษะการสื่อสารการตลาด 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นใช้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารร่วมกับ

เครือข่ายที่เข้าถึงได้จากหลายสถานที่ ผ่านการจัดการด้านการตลาดเพ่ือบริการผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลและการวางแผนการตลาด ด้วยการปรับการทำงานด้วยการนำการสื่อสารระบบออนไลน์
ให้เข้าถึงผู้ป่วยในการสื่อสารรับข้อคิดเห็นและปัญหาของผู้ป่วย เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับ
โรงพยาบาล และ แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วย ด้วยการสร้างการสื่อสารทางการตลาดให้ตรงกับ
ปัญหาของผู้ป่วยผ่านการพัฒนาให้มีเอปพลิเคชันในโทรศัพท์ เพ่ือให้ทางร้านยาและโรงพยาบาล
สื่อสารร่วมกันในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยา
ชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ตอนช่วงระบาดของผู้ป่วยโรคโควิดมีการกระจายมากขึ้นการสื่อสารเข้าถึงผู้ป่วยด้วยการ

อาศัยปัจจัยการทำงานร่วมกันการเขตระบบติดต่อกับร้านค้าใช้ไลน์กลุ่มตรวจสอบปัญหาด้วยการ
ติดต่อกับระบบโดยให้โรงพยาบาลรับทราบและมีการประชุมร่วมกับร้านยา” (ผู้ประกอบการร้านยา
ชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
 “ระบบกำลังมีการพัฒนาให้มีเอปพลิเคชัน ในโทรศัพท์ เพ่ือให้ทางร้านยาและโรงพยาบาลมี

การลงข้อมูลสะดวก” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 
 

3.2 การบริหารช่องทาง 
ร้านยาชุมขนอบอุ่นใช้ความสามารถในการเชื่อมโยงช่องทางผ่านเทคโนโลยีที่ประสบ

ความสำเร็จ จากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ผ่านการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน กิจการสามารถติดต่อกับ
โรงพยาบาลและผู้ป่วยโดยอาศัยระบบออนไลน์ทำให้มีความสะดวกมากขึ้นของเครือข่าย ในการ
แข่งขันอย่างได้ผล มีความเกี่ยวเนื่องด้านการตลาดเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 
ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการผู้ป่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วด้วยการสื่อช่องทาง
ตลาดแบบออนไลน์และแอพพลิเคชั่น โดยโครงการได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นในการบริการผู้ป่วยเพ่ือเป็น
ช่องทางในเพ่ิมศักยภาพในการบริการให้กับผู้ป่วยในการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและเป็นกลยุทธ์ในการชัก
นำให้ผู้ป่วยเข้าใช้บริการของโครงร้านยาชุมชนอบอุ่นทำให้บุคลากรทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
ถือเป็นการพัฒนาช่องทางในการให้บริการผู้ป่วย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น
มีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 
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“การกระจายยาส่งต่อจากโรงพยาบาล มีการตรวจสอบการใช้มากข้ึน มีการส่งต่อข้อมูล ถ้ามี
ปัญหาจะมีกลุ่มปรึกษากันถ้าเกิดปัญหาขึ้น โดยมีการประสานร่วมกันเพ่ือให้ส่งยาได้ทันกับความ
ต้องการ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพกำลังมีการทำระบบแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เพ่ือการ

ติดต่อที่สะดวกรวดเร็ว” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 
 

3.3 ศักยภาพการขาย 
 ร้านยาชุมชนอบอุ่นช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลด้วย ช่วยลดความแออัดของใบสั่งยา

ในช่วงเวลาเร่งด่วนของโรงพยาบาล โดยมีการใช้ความสามารถในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการให้บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการผู้ป่วยที่มีคุณภาพทำให้ผู้ป่วยประทับใจ
และไม่ต้องการไปรับบริการจากสถานที่อ่ืน โดยร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลมีการประชุมร่วมกัน
และได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการนำปรับรูปแบบการให้บริการและเอาเทคโนโลยีมาสร้าง
ความพ่ึงพอใจเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในการเพ่ิมศักยภาพการขายของร้านยาชุมชน
อบอุ่นในการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ ทำให้ผู้ป่วยใช้บริการและให้เกิดความประทับใจที่เพ่ิม
มากขึ้นจากการเข้ารับบริการของผู้ป่วย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่
สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ร้านยาจัดการเพ่ิมการบริการ การบริบาลดูแลคนไข้และการจัดการแผนการขายในการนำเสนอ

บริการ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้เข้าใช้บริการและให้เกิดความประทับใจที่เพ่ิมมากขึ้นจากการเข้ารับบริการ
ของผู้ป่วย” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
“ในเขตใช้แบบโรงพยาบาลจัดยาแล้วมาส่งที่ร้านให้ประชาชนมารับที่ร้านร้านยาช่วยลดความ

แออัดของโรงพยาบาลด้วย ช่วยลดความแออัดของใบสั่งยาในช่วงเวลาเร่งด่วนของโรงพยาบาลระยะ
ยาวอาจเป็นประโยชน์ต่อร้านที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ดีในการใช้บริการของคนไข้” (ผู้ประกอบการ
ร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 9, 2564) 

 
3.4 การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นและหน่วยงานของรัฐใช้การเชื่อมโยงในกลุ่มด้วยการบูรณาการเครือข่าย

ทั้งผู้ป่วย สื่อ สถานบันการศึกษา องค์กรเอกชนโดยควรมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารสนับสนุนให้ผู้ป่วย
เข้าใจประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์ของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยประสานการทำงาน
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ตามบทบาทของหน่วยงานในการบรรลุเป้าหมายระหว่างองค์กรในเครือข่ายด้วยการเข้าถึงลูกค้าด้วย
การให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรร่วมกันใช้การจัดการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น การให้ความรู้จากแผ่นพับ การสื่อส าร
ระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยและบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการ
ร้านยาชุมชนอบอุ่นกระจายใปยังเครือข่าย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมี
ข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
 “การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐจากโรงพยาบาล และหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมกับร้านยา โดย

ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น การให้ความรู้จากแผ่นพับ การสื่อสารระบบออนไลน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจโครงการเพ่ิมความเข้าใจของคนไข้มากขึ้นในการรับยา
ไกล้บ้าน ลดการทำงานของโรงพยาบาลการทำความเข้าใจถึงประโยชน์ และเป็นโครงการที่ดี” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
 “ปัจจัยการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจผ่านสื่อไปยัง ผู้ป่วย 

และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในกลุ่มงานอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องมี
ผลต่อความสำเร็จของโครงการที่จะทำให้การทำงานของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นได้ดำเนินไป
อย่างยังยืน การกระจายจำนวนผู้ป่วยออกมา แพทย์ ผู้ป่วย มีความเข้าใจเข้าใจ และความร่วมมือของ
ร้านยากับโรงพยาบาล” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
 “ผู้ป่วยขาดความเข้าใจอันเนื่องมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับ

ผู้ป่วย เช่น กรณีผู้ป่วยรับยี่ห้อของยาที่ต่างกันแต่เป็นยาชนิดเดียวกัน มักจะไม่มีความเชื่อมั่นในการใช้
ยา การทำความเข้าใจกับผู้ป่วยผ่านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทำให้การตอบสนองของผู่ป่วย
ดีขึ้นให้ความร่วมมือ ดังนั้นการส่งเสริมเข้าใจร่วมกันของโรงพยาบาล และผู้ป่วยจึงมีความสำคัญใน
การดำเนินการของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 3, 2564) 

 
4. ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการเติบโตของยอดขายรวมและผลตอบแทนที่กิจการได้รับประกอบด้วย

ผลการดำเนินการทางการเงิน และผลการดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน โดยผลการดำเนินการทางการเงินจะ
เป็นรายได้จากการขายและบริการของร้านยา มาจากรายได้ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มารับยาที่จัดส่งมาจาก
ห้องยาโรงพยาบาล และจากลูกค้าใหม่ที่มารับยาและซื้อยาจากร้านยา รายได้เหล่านี้เป็นรายได้ที่เป็น
ตัวเงิน ส่วนผลการดำเนินการที่ไม่ใช่เงินสำหรับร้านยาชุมชนอบอุ่นจะประเมินจากบริการของร้านยาที่
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สร้างความประทับใจและความพึงพอใจของผู้ป่วย ภาพลักษณ์ของร้านยาต่อชุมชน จากการที่ร้านยา
ชุมชนอบอุ่นบริบาลดูแลผู้ป่วย การส่งเสริมความเข้าใจ และให้เกิดความประทับใจ จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
 “ร้านยาจัดการเพ่ิมการบริการ การบริบาลดูแลผู้ป่วยและการจัดการแผนการขายในการ

นำเสนอบริการ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้เข้าใช้บริการและให้เกิดความประทับใจที่เพ่ิมมากขึ้นจากการเข้ารับ
บริการของผู้ป่วย” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
“มีการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยาช่วยให้ลูกค้ารายใหม่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้

รายได้และทำให้การเผยแพร่ความรู้จากร้านยาสู่คนไข้ จากการรับยาจากห้องยามาจ่ายดีกว่าเนื่องจาก
มีต้นทุนที่ดีกว่า การทำความเข้าใจกับคนไข้ในการตอบสนองกับผู้ป่วยในการส่งเสริมความเข้าใจ
ร่วมกันในการดำเนินการของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ 3, 
2564) 

 
4.1 ผลการดำเนินงานทางการเงิน 
เป็นการวัดผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการกำหนดเป้าหมาย และวัด

ประสิทธิภาพขององค์กร นิยมวัดผลลัพธ์จากรายได้ในการขายสินค้า ผลกำไร การเติบโตของยอดขาย 
การเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งตลาด และความได้เปรียบในด้านต้นทุน จากโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่
พ่ึงพาทรัพยากรร่วมกันของร้านยาและโรงพยาบาลปรับการดำเนินงานให้กับผู้ป่วย ส่งผลให้ร้านยามี
ลูกค้าใหม่มีรายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกืดการเติบโต จากการที่ผู้ป่วยยังคงใช้บริการรับยามากขึ้นและ
บริการอ่ืนๆ ส่วนราคา ไม่ใช่ปัญหา ถ้าร้านยาบริหารจัดการได้ตามความต้องการของผู้ป่วย จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

“จากโครงการการรับยาจากร้านยาช่วยให้ลูกค้ารายใหม่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้มีรายได้และรับยา
จากห้องยามาจ่ายดีกว่าต้นทุนที่ดีกว่า และง่ายต่อการทำความเข้าใจกับคนไข้ช่วยการตอบสนองกับ
ผู้ป่วยในการส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการของโครงการ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชน
อบอุ่นท่ี 3, 2564) 

 
“ร้านยาช่วงโควิด รู้สึกมีความสุขมากที่ได้บริการลูกค้าที่ร้านยา แต่ร้านยายังเป็นที่พ่ึงชุมชน

ในยามวิกฤติ ผู้ป่วยยังคงใช้บริการรับยามากขึ้นและบริการอ่ืนๆ ส่วนราคา ไม่ใช่ปัญหา ถ้าร้านยา
บริหารจัดการได้ตามความต้องการของคนไข้” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 8, 2564) 
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4.2 ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน 
เป็นการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นมีผลประโยชน์ที่ไม่มีตัวตน ต่างจากมาตรการทาง

การเงินแบบดั้งเดิมเช่นความรู้สึกของชุมชน ความภักดีของลูกค้า การปรับปรุงภาพลักษณ์หรือโอกาส
ในการสร้างบริการ ด้วยการติดตามผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ที่เกิดขึ้นในเครือข่าย โดยร้านยาชุมชน
อบอุ่นเน้นความสำคัญที่การให้บริการผู้ป่วยให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจทั้งผู้ป่วยที่
เคยรับบริการและผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนเป็นที่พ่ึงชุมชนในยาม
วิกฤติ ทำให้ลูกค้ามีการกลับมาใช้บริการมากขึ้นด้วยการดูแลผู้ป่วยเหมือนคนในครอบครัว รู้สึกมี
ความสุขมากที่ได้บริการผู้ป่วย ให้ความรู้กับผู้เข้ารับบริการ เกิดความไว้วางใจเกิดความอบอุ่น และ
เชื่อมั่นในการรับบริการจากร้านยาชุมชนอบอุ่น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมี
ข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
  “ร้านยาได้เปิดบทบาทบริการของร้านยาให้กับประชาชน สร้างความรู้ให้ลูกค้ามีความ
เชื่อมั่นเป็นที่พ่ึงชุมชนในยามวิกฤติ ทำให้ลูกค้ามีการกลับมาใช้บริการมากขึ้น” (ผู้ประกอบการร้านยา
ชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 
 
 “ทำให้ร้านยาเพ่ิมโอกาสการบริการกับคนไข้มากข้ึน ร่วมกับการบริบาลคนไข้และติดตามการ
ใช้ยาของคนไข้ในชุมชน เป็นการสร้างความประทับใจที่อาจเพ่ิมมากขึ้นจากการใช้บริการผู้ป่วยในร้าน
ยา มีผลต่อการกลับมาใช้บริการและการประชาสัมพันธ์ในชุมชน” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น
ที่ 3, 2564) 
 
 “ความเห็น ช่วงโควิด รู้สึกมีความสุขมากที่ได้บริการลูกค้าที่ร้านยาเป็นที่พ่ึงชุมชนในยาม
วิกฤติ มีผู้รับยาและทางร้านมีการบริการและให้ความรู้กับผู้เข้ารับบริการ ถ้าเราบริหารจัดการได้ก็จะ
ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมารับบริการ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 8, 2564) 
 

ปัจจัยเชิ งสาเหตุที่ มี อิทธิพลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 

5. ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการรับรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจอันเกิดจาก

ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกถือ
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยร้านยาชุมชนอบอุ่นต้องคำนึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของงานที่มีผลกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอันเป็นผลกระทบใน
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ด้านต่างๆ เช่น การจัดแบ่งงบประมาณ การจัดระบบงานที่มีหลายหน่วยงานร่วมกัน การกระจายยาที่
มีประสิทธิภาพ และนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น ดังนั้นร้านยาชุมชนอบอุ่นมีความเข้าใจ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานของร้านยา ด้วยการนำทรัพยากรมาใช้ร่วมกัน
ระหว่างร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาล โดยร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการปรับตัวตามสภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของงานในการตอบสนองโอกาสในการบริการผู้ป่วย จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น เภสัชกรห้องยาโรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น 
และตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน มีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ควรมีการจัดระบบที่ดีในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างร้านยาชุมขนอบอุ่นกับโรงพยาบาล

แม่ข่ายผ่านการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลด้วยการแก้ไขระเบียบการดำเนินงาน การจัดระบบ
ให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานและโรงพยาบาลของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น การจัดระบบ
การประเมินการทำงานและวางแผนร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น
ที่ 1, 2564) 

 
“การดำเนินงานในขณะนี้สิ่งที่ส่งผลกระทบในการดำเนินงานของโครงการจะต้องมีส่วนที่

ภาครัฐต้องมีนโยบายที่เด่นชัด ควรการจัดแบ่งงบประมาณไปที่ร้านยาโดยตรง การจัดระบบงานที่มี
หลายหน่วยงานร่วมกันต้องทำให้มีการทำงานที่สะดวก และเบิกจ่ายได้ง่ายขึ้นมีผลต่อการดำเนินงาน
ของโครงการ” (เภสัชกรห้องยาโรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ 10, 2564) 

 
“ผลกระทบในด้านต่างๆ เริ่มจากประเด็นการกระจายยา เขต 1 ลำพูน และเขต 5 ชลบุรี 

การกระจายยาที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันในแต่ละหน่วย ทั้งโรงพยาบาลในส่วนสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ การปรับปรุงกฎหมาย ทำให้
ประสานงานกันของแต่ละหน่วยงาน” (ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ 
11, 2564) 

 
5.1 รับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะประเมินผลกระทบภายนอก

และภายในธุรกิจด้วยการพัฒนาบริการ และผลิตภัณฑ์ โดยปรับเปลี่ยนบริการได้อย่างรวดเร็ว และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับพันธมิตร ด้วยการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้าง
ความแข็งแกร่งขององค์กร จากการดำเนินการของโครงการสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและมีผลอย่างยิ่งเป็น
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นโยบายและความชัดเจนของภาครัฐ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันในการมีระบบส่งต่อผู้ป่วย
มายังร้านยา โดยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบัน การรับรู้และปรับให้มี
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง แต่พบว่ายังมีการปรับตัวค่อนข้างช้า จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยา
ชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“การดำเนินการของโครงการสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและมีผลอย่างยิ่งเป็นนโยบายและความชัดเจน

ยัง การกำหนดการทำงานของโรงพยาบาลและสร้างแรงจูงใจของการทำงานไม่ใช่การถูกบังคับทำตาม
นโยบาย การมีระบบส่งต่อผู้ป่วยมายังร้านยา โดยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเป็นอยู่
ปัจจุบัน” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 

 
“การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตามโครงการได้รับการตอบรับจากร้านยาแต่เกี่ยวเนื่องกับ

นโยบายที่กำหนดการทำงานต้องมีความชัดเจน การจัดงบที่มีกับการดำเนินงานควรแบ่งงบประมาณ
ไปที่ร้านยาโดยตรงเพ่ือให้ง่ายในการเบิกจ่ายได้ง่ายขึ้น การกำหนดการทำงานและข้อกำหนดการ
คัดเลือกมีผลเนื่องจากมีหลายหน่วยงานร่วมกันทำให้การทำงานจึงต้องมีการทำงานที่ชัดเจน” (เภสัช
กรห้องยาโรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ 10, 2564) 

 
5.2 การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการตอบสนองด้วยการสร้างรูปแบบกับเงื่อนไขแนวทางการขับเคลื่อน

การดำเนินงานโดยมีการจัดทำมาตรการของการสร้างประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ  ด้วยการกำหนดแนวทางเป้าหมายไปยังตลาดที่มีอยู่หรือตลาดใหม่ หรือก่อให้เกิดการ
หนุนให้มีการตั้งแนวทางข้อกำหนดการคัดเลือก จำนวนผู้ป่วยในหลายโรงพยาบาลที่ถูกส่งต่อมาร้าน
ยาชุมชน เพ่ือให้มีการดูแลร่วมกันระหว่างร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลแม่ค่ายทำให้เกิดการ
เชื่อมโยงของเครือข่ายสร้างความไว้วางใจในการทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความสนิท
สนม เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรสร้างความสัมพันธ์กันในเครือข่าย แต่ยังขาดหลักเกณฑ์ที่
ครอบคลุม จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“การกำหนดการคัดเลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลควรมีการตั้งแนวทางข้อกำหนดการคัดเลือก 

จำนวนผู้ป่วยในหลายโรงพยาบาลที่ถูกส่งต่อมาร้านยาชุมชนอบอุ่นมีน้อยกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น อาจ
เป็นเพราะทางโรงพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยส่วนนี้มีน้อย เพราะมีคนไข้จำนวนมากสนใจในโครงการนี้ 
แต่ไมไ่ด้รับการส่งต่อมายังหน่วยรับบริการ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 
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“การกำหนดเงื่อนไขและแนวทางให้แพทย์ในการคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมในการส่งต่อคนไข้
ไปรับยาที่ร้านยา ทำให้การทำงานมีการส่งต่อคนไข้ไปรับยาที่ร้านยา สร้างความไว้วางใจในการทำงาน
เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความสนิทสนม ก่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่องระหว่างองค์กร” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 

 
5.3 นโยบายรัฐบาล     
ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการสร้างแนวทางการดำเนินงานในการหาโอกาสจากเครือข่ายร่วมกับ

การจัดเก็บข้อมูลที่มีความจำเป็นในการรับยาและบริการผู้ป่วยด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลของสภาพแวดล้อมของงานทั้งภายในและภายนอกนำมาสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร
พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสาธารสุขท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ 

ทั้งนี้ควรมีการสนับสนุนนโยบายของรัฐผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ภาควิชาการ และสื่อต่าง 
ๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้กับโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น แต่หากขาดนโยบาย
รัฐบาลในการสนับสนุนและแต่ละหน่วยงานขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่ายก็ทำให้
การดำเนินงานโครงการไม่มีความก้าวหน้า ดังนั้นนโยบายรัฐบาลเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนร่วมกันผลักดันร่วมกันในการบริการ
ผู้ป่วย ดังนั้นนโยบายรัฐบาลควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้โครงการร้านยาชุมชนเกิด
เครือข่ายที่แข้มแข็งร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานที่รับนโยบายไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น และตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิต  
ยาแผนปัจจุบัน มีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 
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“นโยบายรัฐบาลควรมีความต่อเนื่องและมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ควรมีการจัดระบบที่ดีใน
การดำเนินงานร่วมกันระหว่างร้านยาชุมขนอบอุ่นกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผ่านการสนับสนุนจาก
นโยบายของรัฐบาลด้วยการแก้ไขระเบียบการดำเนินงาน การจัดระบบให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงานและโรงพยาบาลของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น การจัดระบบการประเมินการทำงานและ
วางแผนร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“การกระจายเชื่อมโยงโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นไปในโครงการอ่ืน ๆ ระบบยังไม่มีรองรับ

ทำให้หน่วยงานไม่สามารถขยายการทำงานได้เนื่องจากยังอยู่ในส่วนของงานสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเท่านั้นทำให้บางครั้งจึงอาศัยการฝากส่งยาของการกรมบัญชีกลางฝากส่งเข้ามาให้
ผู้ป่วย ในบางส่วนงานที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังเข้าไม่เชื่อมโยงประกันสังคมที่ยังเข้า
ไม่ถึง ปัจจัยเรื่องเงิน ประกันสังคมติดปัญหา” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
“นโยบายและความชัดเจนยังไม่เกิดขึ้น นักการเมืองต้องการหาเสียง โรงพยาบาลถูกบังคับ

ทำตามนโยบาย ร้านยามีม้ังเพียงต้องการรายได้เสริม แต่จริงต้องเป็นบทบาทวิชาชีพ การทำงานควรมี
การประชุมระหว่างร้านยา โรงพยาบาล เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาไม่ใช่เป็นการทำตามนโยบายฝ่าย
การเมืองอย่างเดียว โรงพยาบาลไม่มีการพัฒนาอย่างจริงจัง ไม่มีการติดต่อร้าน ระบบที่ไม่ต่อเนื่อง 
ระบบขาดการสื่อสาร การเชื่อมโยงบางเขต” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 

 
“นโยบายโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นยังไม่เด่นชัด นโยบายของรัฐบาลควรแบ่งงบประมาณ

ไปที่ร้านยาโดยตรง เนื่องจากการมีหลายหน่วยงานร่วมกันและความยุ่งยากในการเบิกจ่ายงบทำให้
การทำงานไม่สะดวก การทำให้การเบิกจ่ายโดยตรงของร้านยาไปยังหน่วยงานทำสะดวกและทำงานได้
ง่ายขึ้น” (เภสัชกรห้องยาโรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ 10, 2564) 

“การทำงานยังแยกกันในแต่ละหน่วยของโรงพยาบาลในส่วนที่สังกัดสำนักงานประกัน
สุขภาพแห่งชาติ มีกฎหมายควบคุมแยกจากกันในส่วนที่สังกัดกรุงเทพมหานค กรมการแพทย์ ทำให้
การประสานงานในการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปได้ยาก” (ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยา
แผนปัจจุบัน ที่ 11, 2564) 
 

6. การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นร่วมกับโรงพยาบาลมีกิจกรรมที่การถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนความรู้ใน

รูปแบบต่าง ๆ ระหว่างองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่งด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันในเครือข่ายธุรกิจ 
ผ่านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจของร้านยาชุมชน
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อบอุ่นในการทำงานร่วมกันของร้านยาและโรงพยาบาลในพื้นที่จากการประชุมและปรึกษาร่วมกันด้วย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละร้านยาร่วมกับโรงพยาบาลถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
ร้านยาในด้านการให้บริการผู้ป่วย ทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้จากการประชุมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่นในบทบาทการบริการผู้ป่วยในชุมชนในการเข้ามาสนับสนุน
การให้บริการในการรับยาเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นการแบ่งปันกล
ยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่นและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในการแบ่งปัน
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกับร้านยาชุมชนเพ่ือสนับสนุนโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นจากการ
ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาการส่งยาให้กับร้านยา จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“การทำงานที่ต้องเพ่ิมขึ้นของร้านยาและโรงพยาบาล ในการส่งยาให้กับร้านยา โดยมีความรู้

เป็นระบบในการส่งต่อข้อมูลให้กับร้านยา จะช่วยให้ร้านยาแต่ละร้านมีการตรวจสอบเองในแต่ละร้าน 
จัดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือการแบ่งปันข้อมูลเนื่องจากแต่ละร้านมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันที่ได้
จากข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการจากการรับยาจากร้านยา” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ 2 , 
2564) 

 
“ทางโรงพยาบาลมีการแบ่งปันความรู้ด้วยการจัดประชุมร่วมกันตามระบบในการส่งต่อ

ความรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร ด้วยการจัดการประชุมตามประเด็นที่สนใจร่วมกัน หรือการติดต่อผ่าน
ระบบออนไลน์โดยเภสัชกรโรงพยาบาล และร้านยา” (แพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ 
12, 2564) 

 
6.1 การแบ่งปันประสบการณ์ 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นที่มีการสะสมประสบการณ์จะมีความสามารถในการให้ความรู้ที่มีคุณค่า

และความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้สำเร็จ โดยร้านยาชุมชนอบอุ่นที่มี
ประสบการณ์มีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างองค์กรด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ที่จะช่วย
พัฒนาการความรู้ สร้างความคิดใหม่และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการจัดการเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่นด้วยการแบ่งปันความรู้ โดยร้านยาชุมชนอบอุ่นและ
โรงพยาบาลในเครือข่ายได้ใช้ประสบการณ์จากการทำงานด้านการจัดการบริการสาธารณสุขท่ีประสบ
ความสำเร็จมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนให้กับร้านยาชุมชนอบอุ่นในเครือข่ายด้วยการแนะนำจัดเก็บข้อมูล
ในการให้บริการรับยาของผู้ป่วยและการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยผ่นการประชุมร่วมกันเกิดแนวคิด
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ในการพัฒนาการทำงานของเครือข่าย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่
สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ร้านยาที่ร่วมโครงการมีการเรียนรู้ในการจัดเก็บข้อมูลในการให้บริการรับยาของคนไข้ การ

ติดตามการใช้ยาของคนไข้ โดยร้านยาใช้ประสบการณ์ที่สามารถแสดงบทบาทในเรื่องงานสร้างเสริม
สุขภาพในการส่งต่อผู้ป่วยในการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของร้านยากับโรงพยาบาล” (ผู้ประกอบการ
ร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 7, 2564) 

 
“โรงพยาบาลจัดยาแล้วมาส่งที่ร้านให้ประชาชนมารับยาที่ร้านยา ช่วยลดความแออัดของ

โรงพยาบาล การใช้ประสบการณ์ของร้านยาที่มีความสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดีจากประสบการณ์ที่
เข้าใจคนไข้ที่มาใช้บริการระยะยาวอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการร้านยาและโรงพยาบาล การ
สร้างคุณค่าของความปลอดภัยในการใช้ยาและการติดตามการใช้ยาของคนไข้” (ผู้ประกอบการร้านยา
ชุมชนอบอุ่นท่ี 9, 2564) 

 
6.2 การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการจัดการหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์มีแนวโน้มที่ จะสร้างแบ่งปันความรู้

ระหว่างกันในเครือข่ายธุรกิจในการสนับสนุนการไหลเวียนของความรู้ระหว่างร้านยาชุมชนอบอุ่นและ
โรงพยาบาลในด้านกลยุทธ์ และการบริหารในกระบวนการนวัตกรรมระบบสารสนเทศ  ของระบบ
บริหารเครือข่ายธุรกิจ จากการวางกลยุทธ์ในการตรวจสอบการใช้ยามากขึ้นเพ่ือความถูกต้องในการ
จัดส่งยาเป็นการร่วมกันในการตรวจสอบการส่งมอบยา มีการส่งต่อข้อมูล ในกรณีที่มีปัญหาจะมีกลุ่ม
ปรึกษากันถ้าเกิดปํญหาขึ้นในการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการ
พัฒนาบริการของเครือข่ายด้วยการจัดการเพ่ิมการเผยแพร่ความรู้ด้านสุ ขภาพที่ถูกต้องเข้าถึง
ประชาชนได้ง่ายขึ้นและมากข้ึนในการดูแลสุขภาพ และการติดตามการใช้ยาของคนไข้อย่างเป็นระบบ
ในการดูแลผู้ป่วย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็น
ที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

“สำหรับทางร้านยาในการส่งต่อจากโรงพยาบาล มีการวางกลยุทธ์ในการตรวจสอบการใช้ยา
มากขึ้นเพ่ือความถูกต้องในการจัดส่งยาเป็นการร่วมกันในการตรวจสอบการส่งมอบยา มีการส่งต่อ
ข้อมูล ในกรณีที่มีปัญหาจะมีกลุ่มปรึกษากันถ้าเกิดปํญหาขึ้นในการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วย ” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 
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“การดำเนินการของโครงการจากโรงพยาบาลร่วมกับร้านยาในการทำให้การเผยแพร่ความรู้
ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นในการดูแลสุขภาพ และการติดตามการใช้
ยาของคนไข้อย่างเป็นระบบในการดูแลคนไข้ เป็นกลยุทธ์ในการช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 3, 2564) 

 
6.3 การแบ่งปันข้อมูล 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นเริ่มมีการปรับตัวมีการรวบรวมความรู้และนำข้อมูลมาใช้ระหว่างร้านยา

ชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาล กลายเป็นข้อมูลระหว่างองค์กร โดยแต่ละหน่วยงานต่างๆ มีการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างเครือข่ายองค์กรตามความเชี่ยวชาญ ด้วยการบูรณาการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์
ให้กับพันธมิตรของร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลในการจัดการเครือข่ายธุรกิจ สร้างความ
แตกต่างกับในการบริการเมื่อเทียบกับการต่างฝ่ายต่างดำเนินงาน ด้วยการเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของ
ผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังตามนโยบายของโครงการและมีการส่งต่อข้อมูลร่วมกับโรงพยาบาล นอกจากนี้
มีการแบ่งปันข้อมูลและแก้ไขปัญหาโดยมีกลุ่มปรึกษาร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและร้านยาที่อยู่ใน
กลุ่มเครือข่าย มีผลเพ่ิมศักยภาพสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนช่วยดึงดูดลูกค้าในการใช้บริการ
และความปลอดภัยในการใช้ยา จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมี ข้อมูลที่
สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ทางร้านมีการปรับตัวโดยเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วยมากขึ้นในโรคเรื้อรังมีการส่งต่อ

ข้อมูลร่วมกับโรงพยาบาล ในกรณีที่มีปัญหาจะมีกลุ่มปรึกษาร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและร้านยาที่
อยู่ในกลุ่มเครือข่าย ทำให้มีการติดตามการใช้ยามากขึ้น” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ 1, 
2564) 

 
“ร้านยาในเขตของโรงพยาบาลร่วมกันด้วยการส่งข้อมูลทำให้ชุมชนที่ประชาชนเห็นคุณค่าของ

ความปลอดภัยในการใช้ยา ระยะยาวอาจเป็นประโยชน์ต่อร้านยา โรงพยาบาล และคนไข้ที่เข้ารับ
บริการ โดยร้านยาที่มีศักยภาพสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนช่วยดึงดูดลูกค้าในการใช้บริการ” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 9, 2564) 

 
7. การบริหารทุนมนุษย์ 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศในการส่งเสริมการทำงานของเครือข่าย ดังนั้นการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาการจัดการเครือข่ายตามสภาพการที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดย
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สนับสนุนโอกาสจากการจัดการเครือข่ายด้วยการปรับตัวจากการบริหารทุนมนุษย์ของร้านยาชุมชน
อบอุ่นในการพัฒนาทุนมนุษย์จากการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ในด้านความรู้ ด้วยการ
พัฒนาทักษะการใช้ระบบออนไลน์และการบริการด้วยการจัดให้มีการประชุม ร่วมถึงการพัฒนาเพื่อให้
เกิดการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือบทบาทด้านการบริการและควรมีการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลและส่งผลต่อการบริการผู้ป่วยในการไว้วางใจใน
การรับบริการเป็นสิ่งสมควรที่จะมีการบริหารทุนมนุษย์ที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาในการรองรับการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่
สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการทำงานที่ต้องเพ่ิมการเรียนรู้ การส่งยาร้านยาแต่ละร้านมีการ

ตรวจสอบเองในแต่ละร้านเพราะยังไม่มีระบบเข้ามา การสร้างความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การดำเนินงานร่วมกัน เนื่องจากแต่ละร้านแตกต่างกัน การขอความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ แนะนำ
โครงการ คุยกับแพทย์สร้างความเข้าใจในการกระจายความรู้และการจัดอบรมร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการกระจายและการคัดกรองผู้ป่วยเกิดความเข้าใจร่วมกัน” (ผู้ประกอบการ
ร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
“การเรียนรู้เพ่ิมความสามารถเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ และร้านยาชุมชนอบอุ่นเพ่ือถ่าย

ถอดความรู้ให้กับชุมชนที่ผู้ป่วยยังไม่เห็นคุณค่าและขาดความเข้าใจของความปลอดภัยในการใช้ยาที่
ถูกต้องของผู้ป่วย” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 9, 2564) 

 
“ควรมีการอบรมร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและร้านยาชุมชนอบอุ่นเพ่ือเสริม

ความสามารถให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องและร้านยาชุมชนอบอุ่นสามารถให้คำปรึกษาและ
แนะนำผู้ป่วยในการให้บริการ” (เภสัชกรห้องยาโรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ 10, 2564) 

 
7.1 ความสามารถในการเรียนรู้ 

ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีให้ความสำคัญในการพัฒนาร้านยาด้านการส่งเริมทักษะ ความรู้ความ
สามรถของบุคลากรในร้านยามีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการบริการที่ดีขึ้น และให้ความสำคัญ
กับบุคลกรในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานร่วมกัน เนื่องจากแต่ละ
ร้านมีความแตกต่างกัน การขอความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ในการแนะนำบริการของโครงการ การ
กระจายข้อมูลใหกับแพทย์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการกระจายความรู้และการจัดอบรมร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการกระจายและการคัดกรองผู้ป่วยเกิดความเข้าใจร่วมกันในการ
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ทำงานระหว่างร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาล จากการแบ่งปันความรู้ด้วยการจัดประชุมร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและร้านยาชุมชนอบอุ่น จะเป็นส่วนที่เพ่ิมศักยภาพในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยการเพ่ิมศักยภาพด้วยการอบรมและเพ่ิมการเรียนรู้
ข้อมูลและข้อกำหนดต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ในการทำให้เกิดผลที่ดีกับ
เครือข่าย จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“จำนวนผู้ป่วยในหลายโรงพยาบาลที่ถูกส่งต่อมาร้านยาชุมชนอบอุ่นมีน้อยกว่าเกณฑ์ที่ควร

จะเป็น อาจเป็นเพราะทางโรงพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยส่วนนี้มีน้อย เพราะมีคนไข้จำนวนมากสนใจใน
โครงการนี้จึงควรมีการเรียนรู้เพ่ิมเติม ส่วนร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการทำงานที่ต้องเพ่ิมการเรียนรู้ การ
ส่งยาร้านยาแต่ละร้านมีการตรวจสอบเองในแต่ละร้านเพราะยังไม่มีระบบเข้ามา การสร้างความรู้
อย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดำเนินงานร่วมกัน เนื่องจากแต่ละร้านแตกต่างกัน การขอความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการ แนะนำโครงการ คุยกับแพทย์สร้างความเข้าใจในการกระจายความรู้และการ
จัดอบรมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการกระจายและการคัดกรองผู้ป่วยเกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 2, 2564) 

 
“การขาดบุคลากรสนับสนุนโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นจากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การ

ดำเนินงานของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการกระจายของผู้ป่วยมายังชุมชนค่อนข้างน้อย อัน
เนื่องมาจากปัจจัยบุคคลที่รับผิดชอบยังขาดข้อมูลไม่มีความเข้าใจโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นควรมี
การเพ่ิมศักยภาพด้วยการอบรมและเพ่ิมการเรียนรู้ข้อมูลและข้อกำหนดต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงข้อมูล
และเกิดการเรียนรู้ในการทำให้เกิดผลที่ดีกับเครือข่าย” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ 4, 
2564) 

 
“การเรียนรู้เพ่ิมความสามารถเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและร้านยาชุมชนอบอุ่น

ในการเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานเพ่ือการส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจให้กับชุมชนที่ในการปฎิบัติ
ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในประชาชนที่ขาดความเข้าใจและไม่เห็นคุณค่าของความปลอดภัยของการใช้
ยา” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 9, 2564) 

 
“การแบ่งปันความรู้ด้วยการจัดประชุมร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและร้านยาชุมชน

อบอุ่น จะเป็นส่วนที่เพ่ิมศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทำ
ให้สามารถทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร” (แพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ 12, 2564) 
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7.2 การพัฒนาวิชาชีพเพื่อบทบาทด้านการบริการ 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นเห็นความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือบทบาทด้านการบริการด้วยการ

สร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการให้การดูแลผู้ป่วย การพัฒนาวิชาชีพด้วยการให้การดูแลและ
แนะนำผู้ป่วยพร้อมกับพัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้จากการทำงานจะทำให้ร้านยาชุมชนอบอุ่นมี
ศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อเทียบกับร้านยาที่
ไม่มีการพัฒนาวิชาชีพในบทบาทด้านการบริการ สำหรับการร่วมพัฒนาวิชาชีพเพ่ือบทบาทด้านการ
บริการผ่านเครือข่ายด้วยการปรับตัวพัฒนาร้านยาชุมชนโดยเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วยมากข้ึน
ในโรคเรื้อรัง ซึ่งปัจจัยความสำเร็จมาจากสมัครใจ พร้อมกับการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาบทบาทด้าน
บริการผู้ป่วยในด้านการบรรลุเป้าหมายของผลการดำเนินงานมากกว่ารายได้เนื่องจากรายได้ที่ได้ค่อน
น้อย ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือบทบาทด้านการบริการเป็นปัจจัยของผลสำเร็จของเครือข่ายร้านยา
ชุมชนอบอุ่นที่ได้รับผ่านมา และทำได้มาก ๆ เพราะ ความร่วมมือ ของเภสัชกรโรงพยาบาลและ ร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นที่มาจากใจในการแสดงบทบาทของวิชาชีพในการบริการ จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นมีข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
“ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการปรับตัวพัฒนาบุคลากรในโดยเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วย

มากขึ้นในโรคเรื้อรัง ซึ่งปัจจัยความสำเร็จมาจากสมัครใจ พร้อมกับการพัฒนาวิชาชีพสำนึกเพ่ือพัฒนา
บทบาทด้านบริการผู้ป่วย ร้านยาและโรงพยาบาลสามารถติดต่อกันได้ในทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
พัฒนาการเทคโนโลยีติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ร่วมกันระหว่างองค์กรเพ่ือสร้างศักยภาพในการแสดงบทบาท
วิชาชีพในการให้บริการผู้ป่วยในชุมชน” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
“ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการทำผลการดำเนินงานที่

เพ่ิมขึ้น แต่เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจมีผลจากความ
สนใจในการแสดงบทบาทวิชาชีพในด้านการบริการผู้ป่วยมากกว่ารายได้ เนื่องจากรายได้ที่ได้ค่อน
น้อย” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 

 
“ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลผ่านทางเภสัชโรงพยาบาลซึ่งมี

ภาระงานของ เภสัชในโรงพยาบาลจะมีมากข้ึนจากภาระงานเดิมตามกรอบงานของรัฐแต่งานที่เพ่ิมข้ึน
นี้ยังไม่มีการกำหนดจากภาครัฐ และไม่มีการกำหนดหน้าที่ผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจนในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในเขตจังหวัดชลบุรี เชียงราย สงขลา ขอนแก่น และหลาย ๆ จังหวัด ที่สามารถดำเนินงาน
ให้เกิดความสำเร็จได้และทำได้มาก ๆ เพราะ ความร่วมมือ ของเภสัชกรโรงพยาบาลและ ร้านยา
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ชุมชนอบอุ่นที่มาจากใจในการแสดงบทบาทของวิชาชีพในการบริการ” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชน
อบอุ่นท่ี 5, 2564) 

 
8. แนวทางและการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
การศึกษาพบว่า การดำเนินโครงการเพ่ือให้มีการพัฒนาการจัดการเครืดข่ายธุรกิจอย่าง

สร้างสรรค์เป็นความร่วมมือระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล ในการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของ
ร้านยา เริ่มจากโรงพยาบาลกับร้านยามีกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น แต่จำนวนผู้ป่วยในหลาย
โรงพยาบาลที่ถูกส่งต่อมาร้านยาชุมชนอบอุ่นมีน้อยกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของการทำงานจากปัจจัยภายในของร้านยาในความพร้อมและปัจจัยภานนอกที่
เกี่ ยวกับนโยบายของโครงการ และการครอบคลุมของกฎหมายที่ รองรับการทำงานของ 
หลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น  

ทำให้ต้องมีการพัฒนารูปแบบด้วยการจัดออกแบบแนวทางการดำเนินงาน เงื่อนไขในการ
คัดเลือกผู้ป่วยในการรับยา การแบ่งปันข้อมูลร่วมกันในการทำงานระหว่างเครือข่ายด้วยการอาศัย 
ความสัมพันธ์เครือข่ายการจัดการธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้านทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม จากคำ
สัมภาษณ์พบ คือ “การทำงานรู้จักกับเภสัชโรงพยาบาลมาก่อนหน้านี้ เมื่อมีปัญหาจะติดต่อกันได้ทันที
ผ่านไลน์” สามารถนำไปเสนอได้ในประเด็นว่า “ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างร้านยาชุมชน และ
เภสัชกรประจำโรงพยาบาล เป็นไปในความสัมพันธ์ที่ดีจากการที่ได้เคยร่วมงานในโครงการอ่ืนๆ มา
ก่อน โดยมีการสื่อสารระหว่างกันผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ทั้งการสอบถามเพ่ือแก้ไขปัญหา และการ
สื่อสารเพ่ือชักชวนเข้าร่วมโครงการ” การบูรณาการการจากคำสัมภาษณ์พบ คือ “ทางร้านมีการ
ปรับตัวโดยเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วยมากขึ้นในโรคเรื้อรังเพ่ือการทำข้อมูลส่งให้กับ
โรงพยาบาล และมีการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยา” สามารถนำไปเสนอได้ในประเด็น
ว่า “การประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีการเพ่ิมคุณค่าให้กับ
การบริการ เช่น การเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วย เป็นต้น การส่งยาต่อจากโรงพยาบาลมีการ
ตรวจสอบการใช้ยา และการสร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยมากขึ้น”  การผสมผสานทางเทคโนโลยี ในการ
อำนวยความสะดวกในการทำงาน จากคำสัมภาษณ์พบ คือ “ร้านยามีการทำงานร่วมกันกับเภสัช
โรงพยาบาลเพราะมีการทำงานร่วมกันก่อนหน้านี้ด้วยการใช้การติดต่อผ่านระบบของออนไลน์แก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การมีโปรแกรม รับยาจากห้องยามาจ่ายดีกว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน  
ด้วยการจ่ายยาผ่านระบบใบสั่งยาอิเล็กโทรนิกส์ e prescription” สามารถนำไปเสนอได้ในประเด็น
ว่า “การติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ และโรงพยาบาลจัดส่งเอกสารที่จ่ายยาผ่านระบบ e prescription 
สามารถติดต่อและแก้ไขปัญหาใบสั่งยาที่เกิดขึ้น จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานเกิด
ความคล่องตัวของการทำงานระหว่างองค์กร” ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
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การปรับการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรที่มีเอกลักษณ์การทำงานที่แตกต่างกัน จากคำสัมภาษณ์พบ 
คือ “ร้านยาและโรงพยาบาลต้องมีการปรับตัวและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันพยายามเพ่ิมการ
กระจายบริการและความอยากเข้าถึงผู้ป่วย เพ่ิมปัจจัยกการทำงานร่วมกันกับเขตโรงพยาบาลให้มี
ระบบติดต่อกับร้านค้า ด้วยการใช้ไลน์กลุ่มร่วมกับการประชุใร่วมกันในการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหา” สามารถนำไปเสนอได้ในประเด็นว่า “การปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการทำงาน
ระหว่างภาครัฐ และเอกชนโดยมีการประชุมระหว่างองค์กรโดยใช้ไลน์กลุ่ม เมื่ อเกิดปัญหาจะทำการ
ติดต่อร่วมกับร้านยา ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น”  ความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร ทำให้
เกิดความไว้วางใจในการทำงาน จากคำสัมภาษณ์พบ คือ “การที่ร้านยามีการทำงานร่วมกับเภสัชกร
โรงพยาบาลมาก่อนในโครงการต่างๆ ทำให้ความร่วมมือของเภสัชกรโรงพยาบาลกับร้านยามาจากใจ
จริงๆ มีความวางใจและปรึกษาการทำงานร่วมกันเกิดความไว้วางใจมีการทำงานเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกันในการกระจายยาให้กับผู้ป่วยที่เข้ามารับยาเกิดความเข้มแข็งของร้านยากับโรงพยาบาล” 
สามารถนำไปเสนอได้ในประเด็นว่า “ร้านยามีความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจในการทำงาน
ร่วมกันระหว่างร้านยากับเภสัชกรโรงพยาบาล สามารถประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาของผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ทำให้ร้านยาชุมชนมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยได้ใกล้ชิดมากขึ้น” 
โดยที่องค์กรมีการปรับตัวในการทำงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นและพัฒนาการทำงานเพ่ือผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นในการแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน 

 
“สำหรับร้านยาเอง ความเข้มแข็งของร้านยายังไม่มากพอ ระบบสินค้าของร้านยากับ

โรงพยาบาลยังต่างกัน การมีกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้นจะทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ปัจจัย
ความสำเร็จมาจากสมัครใจของร้านยา พร้อมพัฒนาวิชาชีพสำนึกในบทบาทวิชาชีพ รวมถึงนโยบายที่
มีความต่อเนื่ อง พร้อมกับการประชาสัมพันธ์มากขึ้น  ประชาชนมีความเข้าใจโครงการ ” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 1, 2564) 

 
 “ร้านมีการปรับตัวบันทึกข้อมูลการติดตามการใช้ยาควรมีการตั้งแนวทางข้อกำหนดด้วยการ

ลงรายละเอียดเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ป่วยในการส่งต่อมายังร้านยา และการประชาสัมพันธ์ในการสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผู้ เกี่ยวข้องร่วมถึงผู้ป่วยที่ข้ารับบริการ นอกจากนี้การขยายโครงการไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมบัญชีกลาง” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ 2, 2564) 

 
“ทางร้านยามีการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยา และมีกลุ่มออนไลน์ในการ

ติดต่อเพ่ือแก้ปัญหา ควรมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือช่วยให้บริการคนไข้รายใหม่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้
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รายได้และทำให้การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 3, 2564) 

 
“สำหรับร้านมองว่าควรมีความชัดเจนของนโยบายทำให้โรงพยาบาลไม่มีการพัฒนาอย่าง

จริงจังแพทย์ยังมีการส่งต่อผู้ป่วยค่อนข้างน้อยเนื่องจากการขาดเงื่อนไขของการคัดกรองผู้ป่วยมีเพียง
ระบุโรคและหน่วยงานรัฐยังแยกกันทำงานประสานงานยาก ทั้งที่เริ่มระบบจ่ายยาผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งเห็นว่าดีแต่ระบบยังไม่สามารถดำเนินการการได้ นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ป่วย และโรงพยาบาลให้มากกว่านี้ ทำให้ขาดบุคลากรสนับสนุน ถ้ามีการรู้จักกันได้
ค่อนข้างดี เริ่มมีความไว้วางใจ การทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความสนิทสนมกันมากขึ้น 
ทางร้านมองว่าเป็นบทบาทวิชาชีพที่สมัครใจในการทำงานมากกว่าเมื่อเทียบกับรายได้ค่อนข้างน้อย” 
(ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ี 4, 2564) 

 
“ร้านยามีความรับผิดชอบทั้งด้านการลงข้อมูลยา และควรแสดงบทบาทในเรื่องงานสร้าง

เสริมสุขภาพในระบบสาธารณสุข การติดตามการใช้ยา” (ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ 7 , 
2564) 

 
“สำหรับรูปแบบปัจจุบันหากโรงพยาบาลสามารถมีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบยาได้จะดีกว่า

สามารถทำงานได้สะดวกไม่ต้องมีการเบิกเสียเวลา นโยบายยังไม่เด่นชัด ควรแบ่งงบประมาณไปที่ร้าน
ยาโดยตรง การมีหลายหน่วยงานร่วมกันทำให้การทำงานไม่สะดวก” (เภสัชกรห้องยาโรงพยาบาลที่
อยู่ในร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ 10, 2564) 

“การบรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาควรมีการจัดทำแอฟปรเคชันในการดูประวัติหรือใช้
เทคโรโลยีอ่ืนๆ ช่วยในการติดต่อหรือติดตามข้อมูล ควรมีการจัดระบุโรคที่มากขึ้นและชัดเจนโดย
จำนวนยาต้องไม่มากและการจัดคลังสินค้าที่มีการจัดการยาง่ายร่วมกับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วย 
การเบิกผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น การขยายไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ” (แพทย์ที่
อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ 12, 2564) 

 
“จากโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นการกระจายยายังมีจุดต้องปรับ การทำงานยังแยกกันในแต่

ละหน่วยจากกฎหมายที่แยกระหว่างโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพ กรมการแพทย์ 
และกรุงเทพมหานครทำให้ประสานงานกันยาก ส่งผลกับงบประมาณที่เบิกจ่าย การสร้างความเข้าใจ
เพ่ิมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ เสริมด้วยรูปแบบเชื่อมโยง
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ระหว่างผู้กระจายยา ผู้ผลิตยา ผู้จ่ายยา กระทรวสาธสรณสุข โรงพยาบาล และหน่วยอ่ืนๆ”  
(ผู้ตัวแทนสมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ 11, 2564) 

 

 
 

ภาพที่ 29 แผนภาพสรุปผลการวิจัยพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

 

 

 
 

การรับรู้ผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม 

การออกแบบแนวทางการ
ด าเนินงาน  

นโยบายรัฐบาล     
 

 
 
 

การแบ่งปันประสบการณ์ 
การแบ่งปันกลยุทธ์การ

ด าเนินงาน 
การแบ่งปันข้อมูล 

 
 

ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม 
การบูรณาการระหว่างองค์กร 

การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ความไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 

 
 

 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร 
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า 

ความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

 
ทักษะการสื่อสารการตลาด 

การบริหารช่องทาง 
ศักยภาพการขาย 

การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 

 
 

ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่เงิน 

ผลการด าเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ความสามารถเชิง
พลวัต 

ความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

ปรัช าและ
วิสัยทัศน ์

เป าหมายของ
องค์กร 

ประเมินสถานการณ์ความไม ่
แน่นอนของสภาพแวดล้อม 

การแบ่งปันความรู้ระหว่าง
องค์กร 

     
 
 

ความสามารถในการเรียนรู ้
การพัฒนาวิชาชีพเพื่อบทบาทด้าน

การบริการ 

การบริหารทุนมนุษย ์



 

บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยเรื่องการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศ

ไทย โดยวัตถุประสงค์การวิจัย ตามลายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชน
อบอุ่น 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถ  
เชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดและ
ความสามารถเชิงพลวัต ที่มีต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร และประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานที่
มีผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 5) 
เพ่ือศึกษาแนวทางและการพัฒนารูปแบบจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผลต่อการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ศึกษาด้วยการใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) แบบ แผนการวิ จั ย แบบ ขั้ น ตอ น เชิ งอธิ บ าย  (Expanatory Sequantial Design) 
(Creswell, 2013) ร่วมกันทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลักให้สอดคล้องกับ
องค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี และข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Research)  และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) วิธีการเสริมเพ่ิมเติมให้ข้อมูลสมบูรณ์ และชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีวิทยา
แบบปรากฎการณ์วิทยา (Phenominological Approach) สามารถทราบถึงข้อมูลที่หลากหลายของ
ร้านยาชุมชนที่ร่วมในโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น    
สรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
3. อภิปรายผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษาผลตามวัตถุประสงค์ 5 ข้อดังกล่าวเบื้องต้นพบว่า
ตัวแปรผลและตัวแปรเชิงสาเหตุมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญดังผลตามสมมติฐานทุกข้อ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติชั้นสูงและจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม AMOS ดังแสดงรายละเอียดสรุปตามลำดับ ดังนี้ 
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1.  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ดำเนินการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยมีจำนวน 411 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี สำหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี ด้านตำแหน่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการ และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 90,001 – 135,000 บาท 

2.  ข้อมูลทั่วไปของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
ร้านยาชุมชนอบอุ่นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า องค์กรมีทุนการ

ดำเนินงานในปัจจุบัน 1,000,001 - 3,000,000 บาท โดยมีจำนวนพนักงานขององค์กรส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง น้อยกว่า 2 คน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานระยะเวลา มากกว่า 15 ปี องค์กร
ส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายสินค้า / บริการ และอ่ืน ๆ ถัวเฉลี่ยต่อปี มากกว่า 180 ,000 บาท 
ประเภทของธุรกิจเป็นรูปแบบกิจการร้านยาชุมชน และเป็นการดำเนินรูปแบบในการประกอบธุรกิจ
ส่วนใหญ่เจ้าของคนเดียว 
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 
  3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  
  จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ใน
การดำเนินงานและรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านสรุปว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร การบูรณาการระหว่างองค์กร ทักษะความสัมพันธ์
ทางสังคม ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการผสมผสานนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี ตามลำดับ 
  3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
     3.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม
ของงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ การรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการออกแบบแนวทางการดำเนินงาน ตามลำดับ 
     3.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การแบ่งปัน
ประสบการณ์ การแบ่งปันข้อมูล และการแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน ตามลำดับ 
  3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
     3.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากร ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และความสามารถในการแข่งขัน ตามลำดับ 
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     3.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ศักยภาพการขาย 
การบริหารช่องทาง และทักษะการสื่อสารการตลาด ตามลำดับ 
     3.3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินการของร้านยาชุมชน
อบอุ่น โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ผลการดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน และผลการดำเนินการทางการเงิน ตามลำดับ 
 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบหลัก 
  4.1 องค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  
  องค์ประกอบหลักด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย สามารถเรียงตามน้ำหนัก ได้ดังต่อไปนี้ 1) การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
2) การบูรณาการระหว่างองค์กร 3) ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 4) ความ
ไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร และ 5) ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ตามลำดับ 
  4.2 องค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัต  

 องค์ประกอบหลักด้านความสามารถเชิงพลวัต ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย สามารถ
เรียงตามน้ำหนัก ได้ดังต่อไปนี้ 1) ความสามารถในการแข่งขัน 2) ความสามารถในการตอบสนอง
ลูกค้า และ 3) ความสามารถในการจัดการทรัพยากร ตามลำดับ 

 4.3 องค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
 องค์ประกอบหลักด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย สามารถเรียงตามน้ำหนัก ได้ดังต่อไปนี้ 1) ศักยภาพการขาย 2) การบริหารช่องทาง และ 3) 
ทักษะการสื่อสารการตลาด ตามลำดับ 

 4.4 องค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
 องค์ประกอบหลักด้านผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ประกอ บด้วย

องค์ประกอบย่อย สามารถเรียงตามน้ำหนัก ได้ดังต่อไปนี้ 1) ผลการดำเนินงานทางการเงิน และ 2) 
ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน ตามลำดับ 

 4.5 องค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม
ของงาน  

 องค์ประกอบหลักด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย สามารถเรียงตามน้ำหนัก ได้ดังต่อไปนี้ 1) การออกแบบแนวทางการ
ดำเนินงาน และ 2) การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ 

 



  241 

 4.6 องค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร  
 องค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 

สามารถเรียงตามน้ำหนัก ได้ดังต่อไปนี้ 1) การแบ่งปันข้อมูล 2) การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน 
และ 3) การแบ่งปันประสบการณ์ ตามลำดับ 
 5. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
  5.1 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาด โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.08 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.08 อย่าง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.2 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถ
เชิงพลวัต โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.82 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.82 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  5.3 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มี อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผล 
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.05 และค่าอิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.05 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.4 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.55 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.55 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  5.5 ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.22 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.22  
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.6 ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.71 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.71 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  5.7 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มี อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผล  
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัว
แปรส่งผ่าน มีค่าค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.02 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.02 อย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5.8 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  มี อิทธิพลทางอ้อมเชิ งบวกต่อผล  
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถเชิงพลวัต ทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน  
มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.58 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.58 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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  5.9 การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.45 และค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.45  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  5.10 ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยมีค่า อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.15 และ 
ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.15 อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลของตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ดังต่อไปนี้ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ เท่ากับ 0.80 สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยสาเหตุต่อการจัดการเครื อข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 80 ความสามารถเชิงพลวัต เท่ากับ 0.70 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ต่อความสามารถเชิงพลวัตได้ร้อยละ 70 ผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น เท่ากับ 0.83 สามารถอธิบายความสามารถเชิงพลวัตต่อผล
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นได้ร้อยละ 83 ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด เท่ากับ 
0.55 สามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ต่อความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาด ได้ร้อยละ 55 และผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น เท่ากับ0.54 
สามารถอธิบายความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นได้
ร้อยละ 54 และผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น เท่ากับ 0.22 สามารถอธิบายการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นได้ร้อยละ 22 
 
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลักโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นเจ้าของร้านยาในกลุ่มร้านยาชุมชนที่
เข้าอยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้านผู้ประกอบการร้านยาชุมชนที่ดำเนินกิจการมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และ
เป็นร้านยาคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม จำนวน 9 ท่าน  ตัวแทนสมาคมไทย
อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 ท่าน เภสัชกรห้องยาโรงพยาบาลที่อยู่ในร้านยาชุมชน
อบอุ่น จำนวน 1 ท่าน และแพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่น จำนวน 1 ท่าน ทำให้ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ลึกและตรงประเด็นที่ศึกษา โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์
มาอธิบาย ยืนยัน และขยายผลจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
 การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กร
และให้การแลกเปลี่ยนความสามารถในการพัฒนาและใช้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเทคโนโลยี
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เพ่ือเชื่อมโยงความสามารถขององค์กร และเทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์ ร่วมกับความสัมพันธ์ของ
พันธมิตรในเครือข่าย และสามารถให้การสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างองค์กร เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าความรู้ที่สร้างขึ้นจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรมระหว่างองค์กร 
ขั้นตอนของการถ่ายทอดจากความรู้สู่การใช้งาน ความคิดริเริ่มระหว่างองค์กร การสร้างกลยุทธ์ของ
องค์กรมุ่งเป้าไปที่การยอมรับและสร้างขีดความสามารถการร่วมมือขององค์กรกับพันธมิตรภายนอก 

โดยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์อาศัยเทคโนโลยีใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ระบบสำหรับการส่งต่อความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างองค์กร การแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่
สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ด้วยการแลกเปลี่ยนในรูปสินค้าและบริการที่ตรงไปตรงมาเกิด
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความราบรื่นในการสื่อสารต่อลูกค้า ร่วมกับสื่อสาร
การตลาด ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างแท้จริงและสามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ความรู้ และคุณค่าของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค ์

จากผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบองค์ประกอบของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ ถือเป็นแนวทางสำคัญในด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชน
อบอุ่นในประเทศไทย ประกอบด้วย ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม การบูรณาการระหว่างองค์กร การ
ผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความ
ไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 
  1.1 ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม  
  ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยมีการปรับตัวมากขึ้นเนื่องจากองค์กรให้ความสำคัญกับ
การสร้างทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมมีรูปแบบหรือข้อกำหนดระหว่างองค์กรในการสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ทางสังคม จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ทุกฝ่ายมีทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี
ร่วมกันและเกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือที่ดีต่อกัน และการที่มีทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี
ร่วมกัน นั่นคือ ทำให้สามารถติดต่อกันได้ในทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ลดความเร่งด่วนในเรื่องของเวลา 
จากการอบรมและทำงานร่วมกันบางก่อนหน้านี้ทำให้การทำงานระหว่างองค์กรจึงมีทักษะ
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดี และสามารถทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร  
  1.2 การบูรณาการระหว่างองค์กร 
  ร้านยาชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการ
ดำเนินงาน โดยองค์กรปรับตัวตามในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีการพัฒนาและปรับการ
ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลต้องเรียนรู้และพัฒนาบทบาทการให้บริการกับลูกค้า เป็นการปรับปรุง
เพ่ือให้ได้ผลการบริการที่ดีขึ้น ด้วยการเพ่ิมคุณค่าให้กับการบริการ และการปรับปรุงการบริการด้วย
นวัตกรรม เช่น ระบบเชื่อมต่อการสื่อสาร การเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วยมากขึ้นในโรคเรื้อรัง 
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และการส่งยาต่อจากโรงพยาบาล มีการตรวจสอบการใช้มากขึ้น มีการส่งต่อข้อมูลและมีการประชุม
ร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือมีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการทำงาน  และการสร้างความเข้าใจกับคนไข้ในการตอบสนองกับผู้ป่วยในการส่งเสริมเข้าใจ
ร่วมกันในการดำเนินการของโครงการ 
  1.3 การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
  ร้านยาชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลนำการจัดการความหลากหลายของการผสมผสาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ระหว่างองค์กรโดยมีความพยายามในการที่จะสร้างและพัฒนาการใช้
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อการจัดสร้างระบบ และเตรียมความพร้อมระหว่างองค์กร 
เพ่ือให้มีองค์ความรู้ ทักษะและความเข้าใจ และการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานระหว่าง
องค์กร เพ่ือทำให้เกิดความคล่องตัวขององค์กร ด้วยการลงข้อมูล  การติดตามการใช้ยา สามารถ
ติดต่อกันได้ในทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น โดยการติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ และโรงพยาบาลจัดส่งเอกสารที่จ่าย
ยาผ่านระบบ e prescription 
  1.4 ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
  ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ในการดำเนินงานร่วมกันโดยมีการประชุมระหว่างองค์กรเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรได้รับรู้ข้อมูล 
ข่าวสาร และสถานการณ์ จากการมีส่วนร่วมในการสร้างระบบการทำงานร่วมกัน ได้นำเอาระบบมาใช้
เพ่ือการพัฒนา เช่น การทำงานร่วมกันกับเขตเครือข่ายร้านยาติดต่อกับร้านยาชุมชน โดยใช้ไลน์กลุ่ม
ในการตรวจสอบและเมื่อเกิดปัญหาจะทำการติดต่อกับระบบโดยให้โรงพยาบาลรับทราบปัญหา เพื่อมี
การประชุมร่วมกับร้านยา ในการแก้ไขใบยาที่มีปัญหา 
  1.5 ความไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 
  ร้านยาชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจริยธรรม
ระหว่างองค์กร ด้วยการสร้างให้ระหว่างองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดความไว้วางใจ ทำให้
ทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความสนิทสนม และใช้จริยธรรมในบทบาทหน้าที่ในการ
ทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร ที่ทำให้การดำเนินการของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ ความร่วมมือของเภสัชกรโรงพยาบาลและร้านยาเกิดความไว้วางใจ ทำ
ให้คนในชุมชนรู้สึกไว้วางใจเภสัชกรร้านยามากขึ้น ทำให้ร้านยาชุมชนมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยได้
ใกล้ชิดมากขึ้น สามารถประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลช่วยเหลือและแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้รวดเร็ว
ขึ้น ส่งผลดีให้ร้านยามีความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร 
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 2. ผลลัพธ์การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศ
ไทย 
 จากการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์มีผลต่อ
ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น เป็นผลจากการสร้างความยังยืน และคุณค่าร่วมกันของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ความสามารถเชิงพลวัต 
  ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยความสามารถเชิงพลวัต 
เป็นแนวทางขององค์กรรูปแบบใหม่ในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้เกิดการสร้างคุณค่าระหว่าง
องค์กรบนความสามารถในการจัดการทรัพยากร ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า และ
ความสามารถในการแข่งขัน สรุปได้ดังนี้ 
     2.1.1 ความสามารถในการจัดการทรัพยากร  
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับความสามารถในการจัดการทรัพยากรเป็นการ
ร่วมมือกันในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงานมากขึ้น คนไข้ประหยัดเวลาในการไปโรงพยาบาลมากขึ้น สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่ งการลด
ระยะเวลาในการรอรับยาในโรงพยาบาล เภสัชกรในร้านยามีบทบาทด้านการให้คำแนะนำด้านยามาก
ขึ้น การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรมาเสริมสร้างบริการ เพราะ การได้รับประโยชน์ร่วมกันที่เกิด
จากการสร้างบริการผู้ป่วยที่ดีขึ้น สร้างพันธมิตรองค์กรในแนวทางที่ร่วมกันในการส่ งเสริมบริการ 
สร้างผลสะท้อนการให้บริการที่ดีข้ึนต่อผู้ป่วยและสังคมในรูปแบบใหม่โดยองค์กรร่วมกันทำงาน 
     2.1.2 ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับความสามารถในการตอบสนองลูกค้าโดยการ
สร้างความสัมพันธ์ที่เน้นการตอบสนองการความต้องการลูกค้า การรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ทำให้
สามารถสร้างการตอบสนองลูกค้า และทำการนำข้อเสนอเพ่ือสร้างความพึงพอใจในการบริการให้กับ
ลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีและบริการที่เกิดจากการปรับปรุงบริการจากความคิดเห็นของลูกค้า ทำให้
การตอบสนองอย่างรวดเร็วและการลดระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าในโรงพยาบาลแสดงให้เห็นถึง
การตอบสนองขององค์กรที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมการตอบสนองลูกค้า การที่องค์กรมี
ความสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้จากการที่องค์กรมีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ดี รวมถึงการมีกลยุทธ์ด้านการบริการดีเลิศ การมีความ
เป็นกันเองกับลูกค้า เพ่ือให้บริการนั้นสามารถตอบสนองลูกค้าได้สูงสุด เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
การบริการของโรงพยาบาลร่วมกับร้านยา และการบริหารจัดการบริการได้อย่างรวดเร็วและสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านยา 
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     2.1.3 ความสามารถในการแข่งขัน 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการดำเนินการ
สร้างคุณค่าการบริการ และการปฏิบัติการจากการรับคำแนะนำของลูกค้า เพื่อการสร้างความสัมพันธ์
และรับฟังลูกค้าในการทราบความต้องการของลูกค้าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากโรงพยาบาล เพ่ือ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกค้าร่วมกับองค์กรในเครือข่ายในการสร้างโอกาสสำหรับการเริ่ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายองค์กรกับลูกค้า ทำให้เพ่ิมโอกาสการบริการในด้านการบริบาลผู้ป่วยด้วย
การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและช่วยเหลือในด้านสุขภาพและการใช้ยาได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น ทำให้เกิดความประทับใจที่อาจเพ่ิมมาก
ขึ้นจากการใช้บริการของผู้ป่วย เกิดการตอบรับที่ดีจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และการมีผู้ป่วยใหม่จาก
โครงการนี้มาเป็นลูกค้าของกิจการเพ่ิมขึ้น 
  2.2 ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด  
  ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดเป็นแนวทางขององค์กรรูปแบบใหม่ในการนำนวัตกรรมการตลาดทำให้เกิดการ
สร้างคุณค่าระหว่างองค์กรด้วยทักษะการสื่อสารการตลาด การบริหารช่องทาง และศักยภาพการขาย 
สรุปได้ดังนี้ 
     2.2.1 ทักษะการสื่อสารการตลาด  
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยได้ร่วมกับโรงพยาบาลพยายามใช้ทักษะการสื่อสาร
ทางการตลาดออนไลน์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการให้บริการมากขึ้น ใช้ไลน์
กลุ่มช่วยตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหาโดยการติดต่อกับโรงพยาบาลสามารถทำให้มีการประชุมร่วมกับร้าน
ยาสำหรับใบยาที่มีปัญหา จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ร้านยาและ
โรงพยาบาลไม่สามารถประชุมร่วมกันในการทำงาน มีการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาเพ่ือติดต่อแทน 
แต่การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์บางกรณีไม่ชัดเจนเท่าการสื่อสารทางวาจาหรือสื่ออ่ืน ๆ ทำให้การ
ทำความเข้าใจของร้านยาในเครือข่ายเป็นไปในทางเดียวกันมีความลำบากและอุปสรรคมากข้ึนในการ
สื่อสาร  ส่วนการสื่อสารข้อมูลอ่ืนระหว่างร้านยากับโรงพยาบาลทำได้ไม่มากนักเนื่องจากระบบ
สารสนเทศไม่เอ้ืออำนวยด้านความสะดวก ทำได้ในส่วนรายการยาที่มารับจากโครงการ ในการติดตาม
ยาเหลือใช้ในบางครั้งยังทำได้ไม่เต็มที่ และนวัตกรรมในการบริหารข้อมูลและการสื่อสารระหว่าง
โรงพยาบาล กับร้านยาที่ยังไม่พัฒนามากพอ 
     2.2.2 การบริหารช่องทาง  
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยได้พยายามร่วมกับโรงพยาบาลโดยการปรับการ
ดำเนินงานขององค์กรมากขึ้นเนื่องจากองค์กรมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการตอบสนองการให้บริการ
กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่ได้นำเข้ามาใช้สามารถเพ่ิม
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บทบาทการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น จากการติดต่อสื่อสารร่วมกันในการดำเนินงานด้วยการใช้สื่อทาง
ออนไลน์ และมีความพยายามในการพัฒนาการใช้แอพพลิเคชั่นในการให้บริการมากขึ้น จากการ
พัฒนาสื่อออนไลน์และนำนวัตกรรมการบริการต่าง ๆ ในการตอบสนองการบริการและดึงดูดลูกค้าใน
การเข้ารับบริการเพ่ือที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับการให้บริ การ ด้วยการนํา
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการให้ข้อมูลผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ โดยการให้
คำปรึกษาผู้ป่วย และยังเพ่ิมกลยุทธ์การสร้างช่องทางเพ่ือติดต่อร่วมกันด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีให้
มากยิ่งขึ้น ใช้การติดต่อในไลน์แอด (LINE@) แต่สำหรับการติดต่อระหว่างร้านยาชุมชนอบอุ่นกับ
โรงพยาบาลผ่านระบบโปรแกรม และแอพพลิเคชั่นในการบริการยังอยู่ในช่วงการพัฒนาซึ่งไม่สามารถ
นำมาใช้ในการให้บริการ 
     2.2.3 ศักยภาพการขาย  
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยได้พยายามสร้างศักยภาพการขายถือเป็นสิ่งที่
สำคัญขององค์กร จากโครงการทำให้ทางร้านทราบข้อมูลการใช้ยาพ้ืนฐานของผู้ป่วย ช่วยในการจ่าย
ยาได้อย่างปลอดภัย  รายได้อ่ืน ๆเพ่ิมขึ้นจากความไว้วางใจมารับบริการอ่ืน ๆ รู้สึกอบอุ่น รู้สึกมี
ทำงานคุณภาพให้กับชุมชน มีแผนการขายในการเพ่ิมศักยภาพการขายจากการรับฟัง การนำ
ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงจากการเปิดใจของผู้ป่วยมีเป้าหมายในการพัฒนาร้านยาไปด้วยกันแต่
ยังต้องมีการพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยีมีผลต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2.4 การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นได้ดำเนินงานและให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์ของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นด้วยการพึ่งพาทรัพยากรร่วมกันของเครือข่ายในการพัฒนา
บริการทางสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการบริการของร้านยาชุมชนอบอุ่นด้วยการ
ประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่นกับโรงพยาบาลในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในชุมชนและกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันในเครือข่ายในทุกหน่วยงาน ด้วย
การทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการสร้างเข้มแข็งและ
ส่ งเสริมการทำงานจากหน่ วยงาน เช่น  หน่ วยงานของรัฐ เครือข่ าย ภาคเอกชน สื่ อ  และ
สถาบันการศึกษา เพ่ือให้เกิดการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น 
  2.3 ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น  
  ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานขององค์กรที่ยั่งยืนในรายได้ที่มา
จากการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด การเจริญเติบโตของส่วนแบ่งการทางตลาดที่เพ่ิมขึ้น ยอดขาย
และสภาพคล่องทางการเงินที่ดี การที่มีการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
โครงการที่จะทำให้การขับเคลื่อนขององค์กรทำให้เกิดผลการดำเนินงานขององค์กรที่ยั่งยืนทั้งในด้าน
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ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น และผลการดำเนินงานจากการสร้างคุณค่าต่อผู้ที่มารับ
บริการขององค์กรและการสร้างความประทับใจจากบริการขององค์กร สรุปได้ดังนี้ 
     2.3.1 ผลการดำเนินงานทางการเงิน  
     ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นจากการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายใน
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์มีส่วนช่วยให้ผู้รับบริการได้รับบริการเพ่ิมโอกาสการบริการ 
การบริบาลและแผนการขาย การให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพและการใช้ยาได้อย่าง
เต็มที่ และลดภาระการรอคอยยาจากโรงพยาบาล ส่งผลให้ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากรายได้อ่ืน ๆเพ่ิมข้ึนจากการไว้วางใจของผู้ป่วยในการเข้ามารับบริการอ่ืน ๆ ช่วยให้ลูกค้า
รายใหม่เพิ่มมากขึ้น 
     2.3.2 ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นจากการดำเนินการของโครงการร่วมกันกับเครือข่ายโรงพยาบาล
ในการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความประทับใจ และความพึง
พอใจเมื่อใช้บริการ โดยสิ่งที่สำคัญคือการแสดงบทบาทในการให้บริการของร้านยาในการให้บริการ
ประชาชนในชุมชน ทำให้ร้านยาชุมชนมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยได้ใกล้ชิดมากขึ้น อีกทั้งร่วมกับ
โรงพยาบาลในการเข้าช่วยเหลือและแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้รวดเร็ว มีเวลาแนะนำและพูดคุยปัญหา
จากการใช้ยาของผู้ป่วยมากขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้สะดวก และเปิดใจกล้าที่จะ
ปรึกษาปัญหาบางอย่างกับร้านยาในขั้นต้น ขณะที่ไปโรงพยาบาลมีข้อจำกัดด้านเวลาส่งผลดีให้ร้านยา
มีความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ และเกิดการตอบรับที่ดีจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการ มีผู้ป่วยใหม่
จากโครงการนี้มาเป็นลูกค้าของกิจการเพ่ิมข้ึน ทำให้ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่เกิดความประทับใจในการใช้
บริการ และกลับมารับบริการกับร้านยาชุมชนอบอุ่นอย่างต่อเนื่อง 
 3. ปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นใน
ประเทศไทย 
 จากการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์พบว่า ประเมิน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน และการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีผล
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  3.1 ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 
  ร้านยาชุมชนอบอุ่นรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของงานที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการแพร่กระจายของเชื้อ Covid – 19 ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานขององค์กรเกิดจาก การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และการออกแบบแนวทาง
ดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
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     3.1.1 การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับการรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายการให้บริการทางสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของคนใน
สังคมและจากการแพร่กระจายของเชื้อ Covid – 19 ทำให้ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และนโยบายของภาครัฐ แม้ว่าร้านยาจะมีการปรับตัวติดตามการใช้ยาอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันระหว่างร้านยาและโรงพยาบาลแต่ทางโรงพยาบาลยัง
ไม่สามารถท่ีจะเปลี่ยนหรือขาดความชัดเจนของนโยบายที่ยังไม่เกิดข้ึน 
     3.1.2 การออกแบบแนวทางดำเนินงาน 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับการออกแบบแนวทางดำเนินงาน โดยร่วมกับ
ทางโรงพยาบาลมีระบบส่งต่อคนไข้มาให้กับร้านยาซึ่งมีความสำเร็จในบางส่วนของการดำเนินการ โดย
การจัดการเครือข่ายขึ้นกับการจัดการของร้านยาร่วมกับโรงพยาบาล แต่การทำงานยังแยกกันในแต่ละ
หน่วยจากกฎหมายที่แตกต่างกันของโรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพ กรมการแพทย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทำให้การประสานงานกันยาก อีกทั้งขาดเงื่อนไขและความไม่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติ รายละเอียด
การดำเนินงาน และขั้นตอนในการดำเนินงานบางอย่างยังไม่ชัดเจน ทำให้การประสานงานระหว่าง
โรงพยาบาลและร้านยามีน้อยเกินไป 
     3.1.3 นโยบายรัฐบาล     
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของงาน โดยร้านยาชุมชน
อบอุ่นรับทราบถึงโอกาสในการร่วมให้บริการทางสาธารณสุขแต่อยากได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย
รัฐบาลผ่านหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ อัน
เป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยร้านยาชุมชน
อบอุ่นมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของงานตามนโยบายของรัฐ แต่นโยบาย
รัฐบาลยังไม่ชัดเจน และหน่วยงานต่าง ๆ ยังมีการดำเนินงานต่างฝ่ายต่างดำเนินงาน รวมถึงติดปัญหา
ด้านเงื่อนไขของระเบียบ เช่น ขาดระเบียบการระบุผู้รับผิดชอบหน่วยงานแต่ละหน่วยของโรงพยาบาล 
ระเบียบการคัดกรองผู้ป่วย อัตราค่าตอบแทนของผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานจากปัญหาระเบียบ
การเบิกจ่ายที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การเบิกโดยร้านยาผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ทำได้ยาก โรงพยาบาลมี
หน่วยงานสังกัดแตกต่างกันทั้งที่สังกัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
กรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น ขาดการบรูณาการในการทำงานร่วมกันและขาดการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นยังมีอุปสรรคหากไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
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  3.2 การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร 
  ร้านยาชุมชนอบอุ่นทราบถึงการแบ่งปันความรู้ร่วมกับโรงพยาบาลเพ่ือการทำงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรจากประสบการณ์การทำงานของแต่ละองค์กร เกิดการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร
เกิดคุณค่าและส่งเสริมการจัดการของเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์เกิดคุณค่าระหว่างองค์กรจากการ
แบ่งปันประสบการณ์ การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน และการแบ่งปันข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
     3.2.1 การแบ่งปันประสบการณ์ 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
ของร้านยากับโรงพยาบาลได้ประโยชน์จากประสบการณ์มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านยาซึ่งกันและ
กัน ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างร้านยากับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เป็น
ระบบจากร้านยาแต่ละร้านทั้งการได้รับความรู้ในการดูแลโรค ป้องกันโรค การคัดกรองโรคและการ
ได้รับการดูแลเรื่องยาในผู้ป่วยโรคเรื้องรังที่ส่งยามารับที่ร้านยา จากโครงการทำให้ผู้ป่วยสะดวกในการ
ได้รับบริการ มีความละเอียดในการปฏิบัติงานมากข้ึน และผู้ป่วยไว้ใจในการให้ข้อมูลมากกว่าจากการ
มีเวลาในการสอบถามและการให้คำแนะนำผู้ป่วย 
     3.2.2 การแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงาน 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับการแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับ
โรงพยาบาล จากการแบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินงานของโครงการได้ลดการสูญเสียยาเหลือใช้ที่บ้านทำ
ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี และโรงพยาบาลลดการสูญเสียยาที่เกิดขึ้นจากยาเหลือใช้ โดยร้าน
ยาได้มีการคืนยาที่อยู่ที่ร้านยากรณีที่ผู้ป่วยมียาเหลือที่บ้าน ยาส่งต่อจากโรงพยาบาลมีการตรวจสอบ
การใช้มากขึ้น ถ้ามีปัญหาจะมีกลุ่มปรึกษากันถ้าเกิดปัญหาขึ้นและทำให้การเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น ภาพลักษณ์ดูดีขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มากข้ึนผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลการรักษาการใช้ยา 
ได้เพียงพอและถูกต้อง 
     3.2.3 การแบ่งปันข้อมูล 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับการแบ่งปันข้อมูล เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
สถานบริการของรัฐและเอกชน ทางร้านมีการปรับตัวโดยเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วยมากข้ึนใน
โรคเรื้อรัง มีการส่งต่อข้อมูล ทำให้สามารถสืบค้นหรือได้รับข้อมูลที่เป็นจริงจากผู้ป่วยได้มากขึ้น ทาง
ร้านยาทราบข้อมูลการใช้ยาพ้ืนฐานของผู้ป่วย ช่วยในการจ่ายยาได้อย่างปลอดภัย มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลให้บริการคนไข้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือให้คนไข้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ จาก
การส่งและแบ่งปันข้อมูลทำให้ชุมชนที่ประชาชนอาศัยอยู่เห็นคุณค่าของความปลอดภัยในการใช้ยา 
ระยะยาวอาจเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งสถานบริการของรัฐและเอกชน 
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  3.3 การบริหารทุนมนุษย์ 
  ร้านยาชุมชนอบอุ่นเห็นถึงความสำคัญขอองการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือการปรับองค์กรตาม
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และการระบาดของโค
วิด 19 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางร้านยาชุมชนอบอุ่นเห็นโอกาสจากการทำงานเป็นระบบ
เครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืนในการให้บริการผู้ป่วยในชุมชน และให้
ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการเรียนรู้ และการพัฒนา
วิชาชีพเพ่ือบทบาทด้านการบริการให้กับผู้ป่วยในชุมชนและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลสร้างความไว่วางใจในการทำงานร่วมกันเพ่ือการเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ให้มีศักยภาพด้วยการบริหารจัดการร่วมกันในเครือข่าย สามารถสรุปได้ดังนี้   
     3.3.1 ความสามารถในการเรียนรู้ 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญกับความสามารถในการเรียนรู้ในด้านการเสริมสร้าง
ทักษะ ความรู้ของการให้บริการร่วมกันในเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานบริการรับยาที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการประชุมอบรมร่วมกับโรงพยาบาลในการพัฒนาอย่างเป็นระบบใน
การเสริมสร้างก่อให้ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือรองรับในการเปลี่ยนของการดำเนินงานร่วมกัน
เป็นระบบเครือข่ายในการบริการผู้ป่วยในการพ่ึงพาทรัพยากรร่วมกัน การจัดอบรมเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงในการเสริมสร้างระบบบริการให้สามารถตอบสนองการเข้าถึงผู้ป่วยใน
ด้านการบริการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์ก ร และ
การเรียนรู้แผนการควบคุมดูแลการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายพันธมิตรของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
และโรงพยาบาลแม่ข่าย 
     3.3.2 การพัฒนาวิชาชีพเพื่อบทบาทด้านการบริการ 
     ร้านยาชุมชนอบอุ่นเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือบทบาทด้านการบริการ
เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงผู้ป่วยในชุมชนก่อให้เกิดคุณค่ากับการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าใน
การดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นและคนในชุมชนเกิดความไว้วางใจ และให้ความสำคัญในการ
รับบริการช่วยให้เกิดการจัดการเครือข่ายระหว่างร้านยาร่วมกับโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีผลทำให้ผู้ป่วยมีการตอบสนองที่ดีในการรับบริการจากร้านยาชุมชนอบอุ่นและยังเป็นโอกาสสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในชุมชนทำให้ทราบถึงความต้องการ และปัญหาในการหาแนวทาง 
การแก้ปัญหาของผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาล ทำให้ร้านยาชุมชนอบอุ่นสามารถสร้างแนวทาง 
การดำเนินงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย และยังกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การทำกิจกรรมของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น และการเชิญชวนให้ผู้ป่วยได้แสดงความคิดเห็น  
เพ่ือการบริหารจัดการเครือธุรกิจธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ระหว่างร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาล 
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 5. แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
 ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์คำนึงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในปัจจุบัน แนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ แนวทางและการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์จากสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและสังคมในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน  โดยเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ มีหลายองค์กรร่วมกันทำให้เกิดการทำงาน และ
ร่วมกับปัจจัยภายในขององค์กรสำหรับเครือข่ายการทำงาน อีกทั้งการตั้งแนวทางข้อกำหนดการ
ดำเนินงาน 2) การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร โดยการนำความรู้ระหว่างองค์กรจากการแบ่งปัน
ประสบการณ์มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การนำกลยุทธ์การดำเนินงานในการ
ปฏิบัติการร่วมกัน และการแบ่งปันข้อมูลโดยเก็บข้อมูล มีการตรวจสอบการใช้มากขึ้น มีการส่งต่อ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างร้านยากับโรงพยาบาล 3) การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยการนำ
ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมสามารถติดต่อกันได้ในทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ด้วยการการบูรณาการ
ระหว่างองค์กรในเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วย เพ่ิมเติมด้วยการผสมผสานนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีด้วยการติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการ
ทำงานระหว่างภาครัฐกับเอกชนและความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กรในการทำงานเหมือน
เป็นครอบครัวเดียวกัน มีความสนิทสนมบนจริยธรรมการทำงานของวิชาชีพ 4) ความสามารถ  
เชิงพลวัต โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และการปรับเปลี่ยนความสามารถในการจัดการทรัพยากร  
การตอบสนองลูกค้า และการแข่งขันที่เหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปรับตัว
การให้บริการ สถานที่ ยาในระบบร้านยากับโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในโรคเรื้อรัง 5) ความสามารถ
ด้านนวัตกรรมการตลาด โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการในด้านการสื่อสาร เพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อ และเสริมสร้างศักยภาพการขาย ด้วยการใช้การระบบโปรแกรมร่วมกัน การสื่อสาร
ออนไลน์ และแอพพลิเคชันใหม่ ๆ ในการนำมาปรับใช้ในการให้บริการ และ 6) ผลการดำเนินงานของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยการกำหนดการแสดง ผลการดำเนินงานทางการเงินในการเพ่ิมขึ้นของ 
ผลประกอบการระยะสั่นและระยะยาว ร่วมกับการกำหนดผลการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และ  
ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินเน้นความพ่ึงพอใจของลูกค้าในการกลับมาใช้บริการ และความไว้วางใจ
ของลูกค้าเน้นคุณภาพของการให้บริการ 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพได้นำมาวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปและ
พบว่า ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนำมาอธิบาย เชิงยืนยัน และสนับสนุนผลการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณได้เป็นไปแนวทางที่สอดคล้องกัน โดยให้ผลการศึกษามีความชัดเจนและ  
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สร้างความสมบูรณ์มากขึ้น และยังทำให้เกิดตัวแบบของการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ และได้เพ่ิมเติมจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้  
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
ของร้านยาชุมชนอบอุ่นตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 30 แผนภาพสรุปผลการวิจัยพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

 
 

 
การรับรู้ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 

การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน 
นโยบายรัฐบาล 

 

 
 

การแบ่งปันประสบการณ์ 
การแบ่งปันกลยุทธก์ารดำเนินงาน 

การแบ่งปันข้อมูล 
 

 
 

ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม 
การบูรณาการระหวา่งองค์กร 

การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
ความสามารถในการปรับเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรม 
ความไว้วางใจบนพื้นฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร 

 
 

 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร 
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า 

ความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

 
ทักษะการสื่อสารการตลาด 

การบริหารช่องทาง 
ศักยภาพการขาย 

การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 

 
 

 
ผลการดำเนินงานทางการเงิน 
ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน 

ผลการดำเนินงานของรา้นยาชุมชน
อบอุ่น 

การจัดการเครือขา่ยธุรกิจอยา่งสรา้งสรรค์ 

ปรัชญาและ
วิสัยทัศน ์

เป้าหมายของ
องค์กร 

ความสามารถเชงิ
พลวัต 

ประเมินสถานการณ์ความไม ่
แน่นอนของสภาพแวดล้อม 

ความสามารถดา้น
นวัตกรรม
การตลาด 

การแบง่ปันความรู้ระหว่าง
องค์กร 

     
 

ความสามารถในการเรียนรู้ 
การพัฒนาวิชาชีพเพือ่บทบาทดา้นการ

บริการ 

การบริหารทุนมนุษย ์
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศ

ไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น  2) เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถเชิงพลวัตของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดและความสามารถเชิง
พลวัต ที่มีต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น  4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลการแบ่งปันความรู้
ระหว่างองค์กร และประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงานที่มีผลต่อการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น 5) เพ่ือศึกษา
แนวทางและการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือผลต่อการดำเนินงาน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น เพ่ือนำไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย จากผลการวิจัยได้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัยตามสมติฐานการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ผลสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการดำเนินการร้านยาร่วมกับโรงพยาบาลตามโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นด้วยสถานการณ์
ปัจจุบันมีการระบาดของโรค Covid -19 ทำให้ร้านยาและโรงพยาบาลไม่สามารถจัดประชุมร่วมกัน
และปรับปรุงข้อมูลในการทำงานได้สะดวก มีการนำแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาใช้เพื่อติดต่อในการทำงาน
ร่วมกันแต่การสื่อสารยังไม่สามารถสื่อสารได้ไม่ดีเท่าที่ควรบางกรณีไม่ชัดเจนทำให้การทำความเข้าใจ
ของร้านยาในเครือข่ายเป็นไปในทางเดียวกันมีอุปสรรคมากขึ้น นอกจากนี้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ต้องมีการปรับปรุงให้เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น 
การกรอกข้อมูลคนไข้ การค้นหาข้อมูลยาของคนไข้ทำได้ยากมาก การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
เทคโนโลยีการส่งต่อมูล บางที่ข้อมูลที่ส่งมาที่ร้านยาเพื่อจ่ายยากับฉลากไม่ตรงกัน 

ผ ล ก ารวิ จั ย ดั งก ล่ า ว ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก ารศึ ก ษ าข อ ง  Žemaitaitienė, Tiškutė, & 

Tvaronavičienė (2016) จากการจัดการเครือข่ายขององค์กรได้ประโยชน์จากการสื่อสารและการ
แบ่งปันข้อมูลด้วยนวัตกรรม แต่ประสบการณ์ในองค์กรหลายแห่งแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมการตลาด
ในการสื่อสารไม่สามารถนำมาใช้ได้ง่าย การวิเคราะห์เกิดความล้มเหลวแทนเรื่องราวความสำเร็จช่วย
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ให้เข้าใจถึงความเสี่ยงดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการวางแผนขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุน
ระบบอย่างละเอียดไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำให้เครือข่ายไม่มีส่วนส่งผลให้กับความสามารถนวัตกรรม
ตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ József (2013) ผลระดับด้านความไว้วางใจมีบทบาทสำคัญในการเพ่ิม
กิจกรรมเครือข่ายและนวัตกรรม แต่จากระดับที่น้อยทำให้ขอบเขตของนวัตกรรมกลับน้อยกว่าที่คาด
ไว้ แม้มีการแข่งขันระดับท้องถิ่นที่เข้มข้นกลับไม่มีผลเพ่ิมนวัตกรรมจากเครือข่ายเท่าท่ีคาดหวังผลจาก
เครือข่ายในการผลักดันนวัตกรรม นอกจากนี้ Zongling, Jiali, & Danming (2008) จากผลแม้ว่า
เครือข่ายมีผลกับนวัตกรรม แต่มีบางปัจจัย เช่น การติดต่อของเครือข่ายที่ไม่ได้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ที่สมบูรณ์ และการเชื่อมองค์กรกับการติดต่อเครือข่ายที่ไม่มากพอ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่มากพอ 
อาจไม่ส่งผลต่อการส่งเสริมและเร่งสร้างนวัตกรรม ดังนั้นการที่องค์กรเข้าร่วมในเครือข่ายธุรกิจควร
พัฒนาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความเข้าใจอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงโครงสร้างของเครือข่าย 
เนื่องจากตามผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างเครือข่ายที่มีการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวข้องกั บการ
พัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดขององค์กร  

 
 2. การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถเชิง
พลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถเชิงพลวัตของร้านยาชุมชนอบอุ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้ผลสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการดำเนินงานของร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นในการเข้าร่วมเป็นร้านยาในเครือข่ายของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ทางร้านยา
ชุมชนอบอุ่นมีการปรับองค์กรในการบริการทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการบริการ การให้คำแนะนำ 
และให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพพร้อมกับการใช้ยาได้อย่างเต็มที่ ทำให้ร้านยาชุมชนมีบทบาทใน
การดูแลผู้ป่วยได้ใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือ
และเข้าช่วยในการแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลดีให้ร้านยามีความน่าเชื่อถือ ได้รับความ
ไว้วางใจ และเกิดการตอบรับที่ดีจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ทำให้ร้านยาได้มีบทบาทในชุมชนมากขึ้น 
คนในชุมชนเห็นความสำคัญของร้านยาและกล้าที่จะเข้ามาขอคำปรึกษาหรือรับบริการสุขภาพด้านอ่ืน  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ  Hsian-Ming & Hsin-Feng (2019 )  
การจัดการเครือข่ายธุรกิจมีความสัมพันธ์ประสิทธิผลของความสามารถเชิงพลวัต ในด้าน
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจและพ่ึงพา
ทรัพยากรในด้านความสามารถในการจัดการทรัพยากร การพัฒนา และการบริการจากการนำการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กรมีผลกับความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถการ
ปรับเปลี่ยนขององค์กรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ 
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Suraksha, Naresh, Michael, & Pantea (2016) แสดงให้เห็นการที่องค์กรร่วมมือกันสร้างสรรค์
รูปแบบธุรกิจเป็นการสร้างคุณค่าพิเศษผ่านการริเริ่มเช่น การบริการที่ดีขึ้น สร้างตลาดหรือสร้าง
พันธมิตรใหม่ การมีส่วนร่วมขององค์กร พันธมิตรในการแข่งขัน ในการใช้ความสามารถเชิงพลวัต 
ด้านการแข่งขันขององค์กรผ่านความสามารถของคู่ค้าในความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างร้านยากับ
โรงพยาบาลในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองฝ่ายตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
นอกจากนี้ Cassi & Plunket (2014) สำหรับการจัดการเครือข่ายธุรกิจมีผลต่อความสามารถเชิง
พลวัตในการปรับรูปแบบขององค์กรในการตอบสนองลูกค้า จากการดำเนินการของเครือข่ายที่
ไว้วางใจและมีกิจกรรมร่วมกันทำให้ลดขั้นตอนในการทำงานระหว่างองค์กรสามารถเสริมสร้าง
ความสามารถในตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 
 3.การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น 

 จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้ผลสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการดำเนินงานของร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นร่วมกับโรงพยาบาลทำให้ร้านยามีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ลดความแออัดในโรงพยาบาล 
รายได้อ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนจากการไว้วางใจมารับบริการอื่น ๆ และร้านยาได้บริการชุมชนได้มากขึ้น แต่ยังไม่
ครอบคลุมการทำงานเนื่องจากยังคงระบบการดำเนินงานในรูปแบบเดิมทำให้การดำเนินงานยังไม่
คล่องตัวในการทำงานเกิดปัญหาในส่วนระยะเวลาของการประสานงานในการขอคำปรึกษาระหว่าง
ร้านยากับโรงพยาบาลยังมีข้อจำกัด เช่น เมื่อเจอปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่ให้บริการผู้ป่วยใน
ขณะนั้น แม้ว่าร้านยาจะได้รับข้อมูลพ้ืนฐานและใบสั่งยาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาล แต่บางกรณีร้าน
ยาเองก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยร้านยาเองตามลำพัง อันเนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
และเป็นปัญหาที่ต้องปรึกษากับทางโรงพยาบาลในทันที แต่ด้วยภาระงานของเภสัชกรในโรงพยาบาล
และไม่มีการปรับองค์กรในข้อกำหนดของระบบงาน ทำให้ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรงใน
กรอบงานโรงพยาบาล ทำให้ต้องมีระยะเวลาในการรอแก้ไข เกิดช่วงเวลาที่ร้านยาต้องรอการตอบ
กลับจากโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยในระหว่างที่รอการแก้ไขจากโรงพยาบาล ในส่วนการ
ประสานงานกันระหว่างโรงพยาบาล และร้านยาไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่ง
รายชื่อของผู้ป่วยที่มารับยาที่ร้านยา ทำให้เกิดผลเสียกับผู้ป่วยตามมาหลายประการ เช่น การแจ้งว่า
ให้มารับยาที่ร้านยาได้เลย แต่เมื่อผู้ป่วยเดินทางมาถึงร้านยา พบว่าไม่มีรายชื่อให้รับยาได้ที่ร้านยา 
ผู้ป่วยจึงต้องเดินทางกลับไปท่ีโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการเสียทั้งเวลา และจิตใจของผู้ป่วยซึ่งส่วนมากเป็น
ผู้สูงอายุมีผลต่อการดำเนินการของร้านยา 



  258 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ  Yan & Mohammad (2019) ผลการ
วิเคราะห์ของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเครือข่ายและความได้เปรียบ
ด้านการดำเนินงานด้านบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ Maciej (2012) ได้ศึกษาแนวทางปรากฏการณ์ 
เชิงสัมพันธ์ในการตลาดของพันธมิตรเครือข่ายเกี่ยวกับด้านการบริการ การผลิต และตัวแทนจำหน่าย 
ด้านคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งมีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์กรพบว่าไม่มีผลกับผลการ
ดำเนินงานโดยตรงสำหรับองค์กรในด้านการบริการ นอกจากนี้ Byoungho & Sojin (2016) ตรงกัน
ข้ามกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ตรวจสอบบทบาทของเครือข่ายธุรกิจ โดยเครือข่ายธุรกิจไม่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน จากผลการศึกษาเครือข่ายธุรกิจเองไม่ช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมบรรลุผลการ
ดำเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช, บุญฑวรรณ วิงวอน และ ปิยกนิฏฐ์ โชติว
นิช (2563) ศึกษาระดับความสำคัญคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ เครือข่ายธุรกิจ  นวัตกรรม 
วัฒนธรรมองค์การและผลการดำเนินงาน พบว่า ส่วนเครือข่ายธุรกิจไม่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ  รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ (2563) 
ศึกษาคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ของเครือข่าย
ธุรกิจโรงแรมผลการวิจัยพบว่าการบรรลุผลสำเร็จในความพึงพอใจของการดำเนินงานการให้บริการ 
และการสร้างคุณค่าในการให้บริการ ในขณะที่มิติความสามารถในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายไม่
มีอิทธิพล 
 4. ความสามารถเชิงพลวัตมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
 จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลทาง 
เชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ผล
สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการดำเนินงานของร้านยาชุมชน
อบอุ่นร่วมกับโรงพยาบาลได้มีการปรับระบบการทำงานระหว่างองค์กรและมีการนำนวัตกรรมในการ
บริหารข้อมูลระหว่าง โรงพยาบาลกับร้านยาชุมชนอบอุ่นแต่ระบบที่ยังไม่พัฒนามากพอ ยังคงพบ
ปัญหาการส่งต่อข้อมูลให้ผู้ป่วยยังคลาดเคลื่อนจากโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการร้านยา
อบอุ่นน้อย นอกจากนี้ยังมีมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยสูงอายุบางราย เช่น การใช้โทรศัพท์
ไม่ได้ มีลูกหลานพามา ทำให้แม้มีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรแต่ก็ยังไม่เกิดนวัตกรรมการตลาดใน
เครือข่ายระหว่างองค์กรและจากปัญหาลงทุนของร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ต้องใช้เครื่องมือวัดผล เช่น 
เครื่องตรวจน้ำตาล เป็นค่าใช้จ่ายของร้านยาเครือข่ายทำให้ขาดการลงทุนนำนวัตกรรมมาใช้เพ่ือ
การตลาดขององค์กร กรณีปริมาณคนไข้รับยาที่ร้านยาชุมชนมีมากขึ้น การจัดยาทางโรงพยาบาลกับ
ทางร้านยาชุมชนยังไม่ได้มีการเเลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจากระบบโปรแกรมที่ใช้
ค่อนข้างยาก ทำให้การดำเนินงานด้านสินค้าคงเหลือของยาที่โรงพยาบาลส่งมากับทางร้านยาไม่
สัมพันธ์กัน อาจมียาในคนไข้บางรายมากเกินความจำเป็น มาจากปัญหาระบบสื่อสารระหว่าง
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โรงพยาบาลกับร้านยาที่ขาดประสิทธิส่งผลให้แม้มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงระหว่างองค์การกลับ
ไม่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาดของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ  Heiner, Carsten, Frank, & Florian 
(2019) การวิจัยที่เน้นที่ความสามารถแบบพลวัตที่พัฒนาขึ้นเพ่ือผลต่อนวัตกรรม ผลการวิจัยบ่งชี้ว่า
ความสามารถขององค์กรจำเป็นต้องทำให้การจัดการเครือข่ายมีความเป็นมืออาชีพกำหนดโครงสร้าง 
บทบาท และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ชัดเจนภายใน เพ่ือควบคุมและประเมินกิจกรรมความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้บริการได้สำเร็จ จึงจะส่งผลต่อนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ 
ฉัตรชัย อินทสังข์, ประทานพร จันทร์อินทร์, และ ปกรณ์ สัจจพงษ์ (2018) พบว่าความสามารถเชิง
พลวัตด้านการวิเคราะห์การแข่งขันไม่มีผลในการตอบสนองต่อความสามารถการพัฒนาทางการตลาด 
นอกจากนี้ Renu & Willem (2009) ศึกษาการดำเนินงานในระดับเครือข่ายในการสร้างคุณค่า จาก
ความสามารถเชิงพลวัตในการบริการที่ถูกสร้างขึ้นเป็นผลจากการทำงานร่วมกันการเรียนรู้ และการ
จัดการความคิดสร้างสรรค์สำหรับผลเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน แต่พบว่าการปรับขององค์กรด้วย
ความสามารถเชิงพลวัตจากการเรียนรู้ร่วมกันขององค์กรทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานร่วมกัน
กลับไม่ทำให้เกิดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันระหว่างองค์กร 
 5. ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้าน
ยาชุมชนอบอุ่น 
 จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้ผลสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการดำเนินงานของร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นร่วมกับโรงพยาบาลมีการนำนวัตกรรมมาใช้เพ่ือการบริหารช่องทางทางการตลาดแต่
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลที่ใช้ในการส่งข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยัง
ต้องมีการปรับปรุงให้เป็นระบบง่ายกว่านี้ เช่น ในการกรอกข้อมูลของคนไข้ การค้นหาว่าคนไข้ใช้ยา
อะไรจะทำได้ค่อนข้างยากทำให้การดำเนินงานของร้านยาชุมชนในการส่งเสริมการทำงานค่อนข้าง
ยาก นอกจากนี้ร้านยาไม่สามารถดูข้อมูลผ่านออนไลน์ได้ทันที่สำหรับผลการตรวจของผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาล เช่น ค่าแลป ต้องดูจากสมุดผู้ป่วยมารับยา ซึ่งเป็นส่วนที่ร้านยาต้องใช้ข้อมูลในการ
แนะนำการปฏิบัติตัวผู้ป่วยได้ ทำให้การบริการหรือการสื่อสารในการดำเนินงานไม่ได้รับความสะดวก
และรวดเร็วเท่าที่ควรเป็นอุปสรรคในการส่งข้อมูลการสื่อสารและช่องทางในการประชาสัมพันธ์กับผู้
มารับบริการของโครงการคือผู้ป่วยสูงอายุและโรคเรื้อรัง หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยีมีผล
ต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Yan & Mohammad (2019) จากการ
พัฒนาของนวัตกรรมองค์กรต่าง ๆ ช่วยให้สามารถผลิตและทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และการ
บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยการใช้การลงทุนที่ลดลงและช่วยให้เกิดผลการใช้เวลาที่น้อยลง
สำหรับการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้แต่ไม่มีผล
โดยตรงต่อการสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงานในด้านการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ บุญชนิต 
วิงวอน, ธนกร น้อยทองเล็ก และ มนตรี พิริยะกุล (2558) ผลการศึกษาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อม
ธุรกิจ นวัตกรรม เครือข่ายธุรกิจและผลการดำเนินงานธุรกิจขนาดย่อม พบว่านวัตกรรมทางธุรกิจไม่มี
อิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงานธุรกิจ นอกจากนี้  ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ (2555) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดและกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาดรวมถึงความตระหนักถึง
ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อการเพ่ิมขึ้นของผลการ
ดำเนินงานทางการตลาด พบว่านวัตกรรมทางการตลาดมากขึ้นหรือน้อยลงไม่มีความสัมพันธ์ต่อผล
การดำเนินงานขององค์กร 
 6. ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชน
อบอุ่น 
 จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า ความสามารถเชิงพลวัต มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ผลสอดคล้อง
กับผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยา
ชุมชนอบอุ่น การทำความเข้าใจกับผู้ป่วยในการตอบสนองกับผู้ป่วยในการส่งเสริมเข้าใจร่วมกันในการ
ดำเนินงานของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ทำให้ผู้ป่วยสะดวกได้รับยาจากร้านยาโดยตรง และ
ติดตามการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นทำให้เกิดความ
ร่วมมือและบูรณาการร่วมกันระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีการปรับรูปแบบ
การทำงานให้สอดรับกับการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาล โดยมีการติดตามงานของร้านยา เช่น ยา
ส่งต่อจากโรงพยาบาล มีการตรวจสอบการใช้มากข้ึน มีการเช็ควันหมดอายุของยาเมื่อร้านยาได้รับยา
ที่จัดส่งจากโรงพยาบาล การเบิกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับยากับทางร้านยาชุมชน ทางร้านมีการ
ปรับตัวโดยเก็บข้อมูลจากการใช้ยาของผู้ป่วยมากขึ้นในโรคเรื้อรัง มีการส่งต่อข้อมูล กรณีเกิดปัญหา
จะมีกลุ่มปรึกษาร่วมกันถ้าเกิดปัญหาขึ้น นอกจากนี้ร้านยาต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ และพยายาม
ปรับระบบคลังสินค้า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตอบสนองผู้ป่วยเพ่ิมโอกาสการบริการ การบริบาลผู้ป่วย
และจัดแผนการขายสำหรับบริการอ่ืน ๆ ที่ผู้ป่วยต้องการเพ่ิมจาการรับยาจากโรงพยาบาลอัน
เนื่องจากความประทับใจที่อาจเพ่ิมมากขึ้นจากการให้บริการผู้ป่วย และทำให้ร้านยาปรับเปลี่ ยนโดย
เพ่ิมการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นและมากข้ึน 
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 ผลการวิจัยดั งกล่ าวสอดคล้องกับการศึกษาของ  Hsian-Ming & Hsin-Feng (2019) 
ความสามารถเชิงพลวัตในการปรับธุรกิจสามารถพัฒนาและส่งเสริมการทำงานที่ตอบสนองเพ่ือความ
อยู่รอดและความสำเร็จขององค์กร ตามแนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรในการจัดการทรัพยากร
ช่วยให้สามารถค้นหาโอกาสของธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผลการดำเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ Li-Chang & Chao-Hung (2010) แสดงให้เห็นการที่ความสามารถเชิง
พลวัตขององค์กรในการระดมทรัพยากรผ่านโครงสร้างทางสังคมจากการพัฒนาทักษะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างสรรค์ประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทำให้เกิดความสมัครสมานขององค์กรมีผลการดำเนินงานขององค์กร 
นอกจากนี้ Westerlund & Svahn (2008) แสดงผลความสามารถเชิงพลวัต มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยการพัฒนาการปรับรูปแบบในระยะยาวในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรต่าง 
ๆ ตามแนวคิดการพ่ึงพาทรัพยากรมีผลมากขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในการ
นำทรัพยากรขององค์กร และการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ของปรับปรุงผลการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพที่มากข้ึน 
 7. การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัว
แปรส่งผ่าน 

จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์มี
อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาดทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ผล
สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากท่ีร้านยาชุมชนอบอุ่นทำงานร่วมกับ
โรงพยาบาลทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความพยายามนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการ
ทำงานร่วมกันระหว่างร้านยาชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลแต่ยังไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลอื่นกันได้มากนัก
แม้มีการประชุมร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยา มีโปรแกรมที่นำมาทำแล้วแต่ติดปัญหาการทำ 
จากระบบนอกจากรายการยาที่มารับจากโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ในการติดตามยาเหลือใช้ใน
บางครั้งยังทำได้ไม่เต็มที่ ยังมีปัญหาเรื่องระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ระบบ
คลาวด์ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังไม่สามารถทำได้จึงยังทำให้การบันทึกข้อมูลของ
ร้านยายังล่าช้าอยู่ ยังขาดระบบการส่งต่อข้อมูลที่ดี ทำให้การประสานงานกับระบบการให้บริการยัง
ไม่ชัดเจน รวมถึงเรื่องระบบการจัดส่งยาการจัดเวลารับยาของผู้ป่วยไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจน ใน
ส่วนการเสริมการติดต่อสื่อสารได้ปรับและนำการใช้ไลน์กลุ่มตรวจสอบปัญหาโดยการติดต่อกับระบบ
โรงพยาบาลผ่านหน่วยงานของโรงพยาบาลโดยตรง แต่การสื่อสารผ่านตัวอักษร บางกรณีไม่ชัดเจน
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เท่าการสื่อสารทางวาจา หรือการสื่อสารอ่ืน ๆ ทำให้การทำความเข้าใจของร้านยาในเครือข่ายเป็นไป
ในทางเดียวกันมีอุปสรรคมากขึ้นทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Edy (2021) การเชื่อมโยงระหว่างองค์กร 
ไม่ส่งผล ระหว่างนวัตกรรมการตลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร อันเกี่ยวเนื่อง
จากการนำนวัตกรรมการตลาดอันหมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินการโดยองค์กรต่าง ๆ 
เพ่ือปรับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงการทำงาน และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการลูกค้าได้ช้าหรือไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่ส่งผลกับการดำเนินงานของ
องค์กร สอดคล้องกับ Yan & Mohammad (2019) ที่ทำการศึกษาที่ไม่แสดงผลใด ๆ ของเครือข่าย
ต่อความได้เปรียบการแข่งขันในการดำเนินงานผ่านนวัตกรรมการตลาด ซึ่งให้ความเห็นว่าการนำ
นวัตกรรมทางดิจิทัลนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและมักจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนทางการเงินในระยะสั้นได้ 
นอกจากนี้ พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา (2557) ผลการวิจัยพบว่าเครือข่ายองค์กรไม่มีผลพลักดันกระบวน
นวัตกรรมขององค์กร และนวัตกรรมไม่ได้ส่งกระทบเชิงบวกต่อความสามารถในการดำเนินงานของ
องค์กรให้ดำเนินการลุล่วงเนื่องจากเครือข่ายองค์กรยังไม่สามารถนำกระบวนการสร้างนวัตกรรมมา
ใช้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากขาดการประสานงานของเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐในการ
นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการสร้างความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กร 
 8. การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถเชิงพลวัตทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน 

จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยมีความสามารถเชิงพลวัต
ทำหน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ผลสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลทำให้
องค์กรมีผู้ป่วยใหม่จากโครงการนี้มาเป็นลูกค้าขององค์กรเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ทำให้ประชาชนในชุมชน
ได้ประโยชน์ทั้งการได้รับความรู้ในการดูแลโรค การป้องกันโรค การคัดกรองโรคและการได้รับการ
ดูแลเรื่องยาในผู้ป่วยโรคเรื้องรังที่ส่งยารับที่ร้านยา ร้านยาชุมชนได้ปรับการทำงานขององค์กรทำให้
สามารถติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยได้มีผลลดการสูญเสียยาเหลือใช้ที่บ้านทำให้การดำเนินงานของ
ร้านยาชุมชนในการบริการผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ร้านยาชุมชนอบอุ่นได้มีการคืนยาที่อยู่ที่ร้าน
ยาในกรณีที่ผู้ป่วยมียาเหลือที่บ้านกลับไปยังโรงพยาบาล มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านยาซึ่งกันและ
กันระหว่างร้านยากับโรงพยาบาล ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างร้านยากับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือกันระหว่างสถานบริการของรัฐและเอกชนจากการที่ร้านยามีการปรับ
รูปแบบการทำงานขององค์กร ทำให้สามารถสืบค้นหรือได้รับข้อมูลที่เป็นจริงจากผู้ป่วยได้มากข้ึน ทาง
ร้านยาทราบข้อมูลการใช้ยาพ้ืนฐานของผู้ป่วย ช่วยในการจ่ายยาได้อย่างปลอดภัย รายได้อ่ืน ๆ 
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เพ่ิมขึ้นจากการไว้วางใจมารับบริการอ่ืน ๆ ของร้านยาชุมชนประชาชนในชุมชนรู้จักบทบาทของร้าน
ยาต่อชุมชนมากข้ึน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากข้ึน 
 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Jaffar, Saqlain, Mohammad, Mohd 
Sobri, & Shaher (2019) การจัดการเครือข่ายธุรกิจและผลการดำเนินงานขององค์กร โดยมีผลของ
ความสามารถเชิงพลวัตที่องค์กรสามารถปรับปรุงข้อได้เปรียบในการแข่งขันส่งผลต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในการจัดการเครือข่ายธุรกิจระหว่างองค์กรจากการ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการประสานงานตามแนวคิดการพ่ึงพาทรัพยากรเพ่ือจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แข่งขันของธุรกิจทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Renu, & Willem (2009) ผลมาจากความร่วมมือที่ดำเนินงานในระดับการจัดการสร้างสรรค์ของ
เครือข่ายทำให้เกิดการปรับปรุงความสามารถเชิงพลวัตระดับสูงในการบริการถูกสร้างขึ้นเป็นผลจาก
การทำงานร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นได้จากการเป็นพันธมิตรขององค์กรซึ่งทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อผลการ
ดำเนินงาน นอกจากนี้ Verna (2000) การจัดการเครือข่ายธุรกิจด้วยผลของความสามารถเชิงพลวัต
ระหว่างองค์กร การแลกเปลี่ยนสำหรับบริการหรือสินค้า ความรู้ที่สร้างรายได้ซึ่งมีผลต่อผลการ
ดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนานโยบายและอ่ืน ๆ ระหว่างองค์กร ประโยชน์ที่ได้เป็น
การตอบสนองที่ไม่มีตัวตนด้านผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน การแลกเปลี่ยนคุณค่าและผลประโยชน์ที่
เหนือกว่าบริการ และไม่ถือเป็นมาตรการทางการเงินแบบดั้งเดิมเช่น ความรู้สึกของชุมชนความภักดี
ของลูกค้า การปรับปรุงภาพลักษณ์หรือโอกาสในการสร้างบริการ มีผลกลุ่มลูกค้าเกี่ยวกับความรู้สึก
ของลูกค้าในชุมชน ในส่วนขององค์กรก็หวังว่าจะได้รับความภักดีจากลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน 
 9. ประเมินสถานะการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า ประเมินสถานะการณ์ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่ างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ผลสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์ เชิงลึก จากการทำงานร่วมกันของร้านยาชุมชนกับโรงพยาบาลพบว่ามีปัจจัย
สภาพแวดล้อมของการดำเนินงานจากภายนอกในส่วนของนโยบายของภาครัฐให้สิทธิ์ ของผู้ป่วยใน
การรับบริการได้เฉพาะสิทธิบัตรทองทำให้มีขีดจำกัดในการเข้าร่วมโครงการ อุปสรรคคือผู้ป่วยที่มาใช้
บริการที่ร้านชุมชนอบอุ่นส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดไม่มีสิทธิบัตรทองตามโรงพยาบาลที่กำหนด 
ผู้ป่วยบางรายไม่ทราบข้อกำหนดดังกล่าว และขาดการอธิบายหลักการให้คนไข้ทราบถึงประโยชน์ 
จากการได้รับยาที่ร้านยา เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นไม่ทั่วถึง  
จากระเบียบที่กำหนดสิทธิและจำกัดสิทธิ์แต่บัตรสวัสดิการของรัฐ ทำให้ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์มารับยาที่
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ร้านยาชุมชนอบอุ่นมีจำนวนที่น้อย และผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการร้านยาชุมชน
อบอุ่น นอกจากนี้ไม่มีการออกแบบแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบของรัฐหรือตกลงกับทางร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นกับโรงพยาบาลสำหรับการคัดเลือก และระบบส่งต่อผู้ป่วยมาให้กับร้านยา จากจุดนี้จึง
ควรจะมีการแบ่งกลุ่มเครือข่ายย่อยเป็นภาคส่วน เช่น ระดับจังหวัดระดับภาค เพ่ือให้สามารถส่งต่อ
หรือจัดการเครือข่ายได้ง่ายขึ้น โดยควรมีการจัดรูปแบบการจัดการที่ เป็นระบบ เพ่ือให้ เกิด 
การดำเนินงานของเครือข่ายร้านยาชุมชนอบอุ่นท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Marjolijn, Patti, & Jochen (2010) 
การศึกษาความไม่แน่นอนพบว่าไม่ส่งผลให้เกิดเครือข่ายแม้ว่ามีการลดความไม่แน่นอนเหล่านี้ก็ไม่
ส่งผลให้เกิดการรับรู้และแรงดึงดูดทางสังคมในเครือข่าย  ซึ่งสอดคล้องกับ Lenore (2005) พบว่า
ความไม่แน่นอนของระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่องต้องประเมินความสัมพันธ์
ของสภาพแวดล้อมของงานเนื่องจากมีการนำนวัตกรรมมาใช้และเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการนี้ไม่ได้นำไปสู่ความมั่นคงเสมอไปอาจทำให้ระบบหยุดนิ่งและไม่ส ามารถ
ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของเครือข่ายได้  นอกจากนี้ Olukemi, 
Jeffrey, & Mark (2003) ทำการทดสอบการรับรู้ความไม่แน่นอนด้านสิ่งแวดล้อมของงานในกิจกรรม
เครือข่ายขององค์กร ตามข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผลไม่ได้ให้การสนับสนุนสำหรับการคาดการณ์ที่
การรับรู้ความไม่แน่นอนด้านสิ่งแวดล้อมของงานเกี่ยวข้องกับเครือข่ายภายนอกระหว่างองค์กรและ
ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร 
 10.การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 

จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถสรุปว่า การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้ผลสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการเริ่มต้น
ของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นเกิดความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานบริการของ
ภาครัฐและร้านยาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการของภาคเอกชน โดยยาส่งต่อจากโรงพยาบาล ร้านยาชุมชน
อบอุ่นใช้ประสบการณ์มีการตรวจสอบการใช้ยาของผู้ป่วยมากข้ึน ถ้ามีปัญหาจะมีกลุ่มปรึกษาระหว่าง
ร้านยากับโรงพยาบาลโดยใช้ประสบการณ์ร่วมกันแก้ปัญหาถ้าเกิดปัญหาขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ทำงาน
ร่วมกันการเขตด้วยการใช้ระบบติดต่อกับร้านยาชุมชน ผ่านระบบไลน์กลุ่มในการส่งข้อมูลและ
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันของร้านยาและโรงพยาบาล ร้านยาชุมชนอบอุ่น
สามารถได้รับข้อมูลการใช้ยาที่เป็นจริงของผู้ป่วย และทางร้านยาเก็บข้อมูลการใช้ยาพ้ืนฐานของ
ผู้ป่วย ทำให้ร้านยาช่วยในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โรงพยาบาลและร้านยา
ชุมชนเกิดการแบ่งปันข้อมูลให้บริการผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล 
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ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Honglei & Julie (2019) การแบ่งปันความรู้
ระหว่างองค์กรส่งผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจด้วยการแบ่งปันข้อมูลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดูแลสุขภาพ ของร้านยาร่วมกับโรงพยาบาล และลดอุปสรรคที่ปิดกั้นการแบ่งปันข้อมูลผ่าน
กิจกรรมขององค์กร ลดขั้นตอนการทำงานที่มีระเบียบและกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการแบ่งปันข้อมูลสร้างโอกาสเพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายองค์กร
สามารถค้นหาสื่อสารหรือร่วมมือกันในการเชื่อมต่อกับสมาชิกเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ  
Eduard van & Ashby (2019) การแบ่งปันความรู้โดยแบ่งปันในเชิงกลยุทธ์การดำเนินงานช่วยให้
การจัดการเครือข่ายธุรกิจได้รับการปรับปรุงรูปแบบขององค์กรร่วมกันผ่านการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
ด้วยทักษะการแบ่งปันความรู้เป็นกุญแจสำคัญในระยะยาวสำหรับความสำเร็จ และความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร นอกจากนี้ Thuong, Xiaorong, & Qinghong (2017) องค์กรแบ่งปันความรู้ระหว่าง
กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งให้การเข้าถึงการใช้ความรู้ สร้างและใช้เครือข่ายความรู้ได้อย่างสะดวก 
การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรสามารถปรับปรุงความสามารถของทุกฝ่ายและส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ผ่านเครือข่ายระหว่างองค์กรสามารถช่วยให้องค์กรสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการสร้างความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
 11.แนวทางและการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
 จากผลการวิจัย พบว่ามีแนวทางการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย จากการที่องค์กรมีการแนวทางการพัฒนารูปแบบพัฒนาการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยในภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ และรูปแบบการดำเนินชีวิตในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID – 19 โดยที่องค์กรควรเน้น
พัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่นในสภาวะการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรควรมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ร้านยาชุมชนอบอุ่น ด้วยการจัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาดังต่อไปนี้ 1) ประเมิน
สถานะการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน องค์กรมีการรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ภาครัฐควรมีนโยบายที่เด่นชัดพิจารณาการปรับและออกกฎหมายรองรับเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการ
ทำงานระหว่างโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่น นอกจากนี้ภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนและระบบการเบิกจ่ายร่วมกับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยของโรงพยาบาลเพ่ือให้องค์กรมี
ความชัดเจนในการออกแบบแนวทางการดำเนินงาน 2) การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร จากการ
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่น การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การ
ดำเนินงานด้วยการจัดประชุมร่วมกันระหว่างร้านยาชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาล การแบ่งปันข้อมูล
ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลในระบบออนไลน์   3) การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ โรงพยาบาล
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และร้านยาชุมชนอบอุ่นควรใช้ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคมในการสร้างความเข้าใจเพ่ิมกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและผู้ป่วยถึงรูปแบบรวมถึงข้อดีของโครงการ ด้วยการบูรณาการระหว่างองค์กรผ่านความ
ร่วมมือขององค์กรด้วยความสมัครใจ จากการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการเชื่อมโยง
ข้อมูลระบบยา พร้อมทั้งใช้ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยการจัดระบบชี้วัดใน
การทำงานของโรงพยาบาลตามรูปแบบการทำงานของภาครัฐในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่าง
ร้านยาชุมชน สร้างความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กรด้วยการสร้างการทำงานเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกันทำให้เกิดความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร 4) ความสามารถด้าน
นวัตกรรมการตลาด มีความสำคัญควรเสริมให้มีการใช้ทักษะการสื่อสารการตลาดระหว่างโรงพยาบาล
และร้านยาชุมชนอบอุ่นให้กับผู้ป่วย เพิ่มการบริหารช่องทางระบบจ่ายยาและควบคุมสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ เสริมสร้างศักยภาพการขายในการบริการด้วยการจัดทำแอปพลิเคชันในการติดต่อระหว่าง
โรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่นให้กับผู้ป่วย 5) ความสามารถเชิงพลวัต ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร และความสามารถในการตอบสนองลูกค้าด้วยการปรับตัวบันทึกข้อมูลการติดตาม
การใช้ยาเพ่ือให้การบริหารยาร่วมกับโรงพยาบาลและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 
ความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการด้วยการจัดกลุ่มติดต่อผ่านระบบออนไลน์เพ่ือเสริมสร้าง
การให้บริการ 6) ผลการดำเนินการของร้านยาจากการเข้าร่วมโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น มีผลการ
ดำเนินการทางการเงินจากการมีคนไข้เข้าใช้บริการมากขึ้นทำให้ร้านยามีรายได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ผล
การดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน มีการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยทำให้การดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพมากขึ้น 
เสริมสร้างบทบาทในเรื่องงานสร้างเสริมสุขภาพในระบบสาธารณสุขและเป็นที่พ่ึงของชุมชน 

ศึกษาแนวทางและการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพ้ืนฐานทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ จากการศึกษา
ของ Lin (2016) พบว่าเครือข่ายธุรกิจมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาผลการดำเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยปัจจัยหลาย ประการ การแบ่งปันความรู้ ด้วยการจัดหา
ข้อมูลและทักษะความชำนาญเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กร รวมทั้งใช้ความรู้ ทักษะ และ
ความชำนาญจากพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดผลทางธุรกิจ ด้วยการเร่งสร้างนวัตกรรม 
พร้อมกับการลดต้นทุนในการดำเนินการทางธุรกิจ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงานระหว่าง
องค์กร เพ่ือการสร้างผลประโยชน์จากความเชื่อถือ และการสร้างโอกาสในตลาดใหม่จากการสร้าง
พันธมิตรระหว่างองค์กรตามทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Johannes, & 
Pursey (2013) พบความสัมพันธ์ร่วมกับทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากรไม่เพียงเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ 
การผลิต การบริการ การกระจายสินค้า  การเงิน และคู่แข่งขัน ยังส่งผลกับองค์การในด้านการ
ตัดสินใจขององค์การ องค์การจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยการพ่ึงพาทรัพยากร
ระหว่างองค์กรสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกันทางสังคมที่มากขึ้นระหว่างองค์กร การ
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จัดตั้งพันธมิตร เพ่ือเอ้ืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้และทรัพยากรของพันธมิตรของ
องค์กร เพ่ิมโอกาสขององค์กรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในฐาน
ทรัพยากรที่สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิวรรธน์ อัครวิเชียร, ดวงทิพย์ หงส์สมุทร, ชาญ
ชัย จารุภาชน์ และพิมลศรี แสงคาร์ (2551) จากการวิจัยได้ให้ร้านยาคุณภาพเข้าร่วมเป็นเครือข่ายใน
การให้บริการเป็นเครือข่ายบริการเภสัชกรรมร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นด้วยการนำภาคเอกชนเข้าร่วม
ระบบบริการโดยการพ่ึงพาทรัพยากรผลประเมินร้านยาเข้าร่วมเครือข่ายช่วยลดภาระแต่ก็ต้องมีการ
พัฒนา เช่น การส่งเสริมและป้องกันโรค การนำระบบสารสนเทศสนับสนุนการส่งต่อข้อมูล และเพ่ือ
การบริหารเวชภัณฑ์  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประภัสสร จินานุรักษ์ , และจันทรรัตน์  
สิทธิวรนันท์ (2560) ผลพบว่ากิจกรรมการให้บริการทางเภสัชกรรมของร้านยาเดี่ยวในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถปฏิบัติได้และมีความเหมาะสมในการดำเนินงาน พบปัญหาของ
กิจกรรมในการบริการประกอบด้วย จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ความยุ่งยากในการประสานงาน 
ไม่ได้รับการยอมรับจากสถานพยาบาลหากมีการส่งต่อผู้ป่วย ระยะเวลาการให้บริการนาน ไม่มีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนน้อยเกินไป โดยปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานบริการของ
กิจกรรมร้านยาเดี่ยว คือ ด้านจำนวนบุคลากร การประสานงานส่งต่อ และการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น
ภาครัฐและภาคเอกชนควรให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการอย่างต่อเนื่อง การประสานงานส่ง
ต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาด้านจำนวนบุคลากร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานของโครงการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

สรุปแนวทางและการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยจากผลการวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุด้านประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ของสภาพแวดล้อมสนับสนุนให้มีการกำหนดนโยบายที่สนับสนุนโครงการ และการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนและระบบการเบิกจ่าย และด้านการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร สนับสนุนให้มีการจัด
ประชุมร่วมกันระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล ส่วนปัจจัยเชิงผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้มีความร่วมมือขององค์กรด้วยความสมัครใจการเชื่อมโยงข้อมูลระบบยา 
การสร้างความเข้าใจเพ่ิมกับบุคลากรที่เก่ียวข้องและผู้ป่วย  การทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเกิดความ
ไว้วางใจในการทำงาน และการจัดระบบชี้วัดในการทำงานของโรงพยาบาล ในด้านความสามารถเชิง
พลวัต สนับสนุนให้มีการปรับตัวบันทึกข้อมูลการติดตามการใช้ยา และการจัดกลุ่มติดต่อผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้านความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด สนับสนุนให้มีการจัดทำแอฟปริเคชันในการ
ติดต่อ และระบบจ่ายยาและควบคุมสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และด้านผลการดำเนินงานของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นที่พิจารณาผลการดำเนินงานทางการเงินจากการมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการมากขึ้น และการมี
รายได้เพ่ิมขึ้น ร่วมกับการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินจากการติดตามการใช้ยา บทบาทใน
เรื่องงานสร้างเสริมสุขภาพในระบบสาธารณสุข และร้านยาเป็นที่พึ่งชุมชน 
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ภาพที่ 31 แผนภาพการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 

 
 
1.การจัดทำแอฟปริเคชันในการติดต่อ 
2.ระบบจ่ายยาและควบคุมสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

 
1.การมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการมากขึ้น 
2. การมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 
1.การติดตามการใช้ยา 
2.บทบาทในเรื่องงานสร้างเสริมสุขภาพในระบบ
สาธารณสุข 
3.ร้านยาเป็นที่พึ่งชุมชน 

ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงิน 

ความสามารถดา้นนวัตกรรมการตลาด 

ผลการด าเนินงานของร้านยาชุมชน
อบอุ่น 

ผลการดำเนินงานทางการเงิน 

 
1.การกำหนดนโยบายที่สนับสนุนโครงการ 
2.การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและระบบการเบิกจ่าย 
3.หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยของโรงพยาบาล 
4.การปรับและออกกฎหมายรองรับ 
 

การแบ่งปันความรู้ระหวา่งองค์กร 

 
1.ความร่วมมือขององค์กรด้วยความสมัครใจ 
2.การเชื่อมโยงข้อมูลระบบยา 
3.การสร้างความเข้าใจเพิ่มกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ป่วย 
4.การทำงานเหมือนเป็นครอบครัวเกิดความไว้วางใจในการทำงาน 
5.การจัดระบบชี้วัดในการทำงานของโรงพยาบาล 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

  
*  ป รั ช  า แ ล ะ
วิสัยทัศน์ 
* เป า ห ม า ย ข อ ง
องค์กร 

 
1.การจัดประชุมร่วมกันระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล 
2.การเผยแพร่ข้อมูลในระบบออนไลน์ 
 

การแบ่งปันความรู้ระหวา่งองค์กร 

 
 
1.การปรับตัวบันทึกข้อมูลการติดตามการใช้ยา 
2.การจัดกลุ่มติดต่อผ่านระบบออนไลน์ 

ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้มของงาน 

ความสามารถเชิงพลวัต 



 

บทที่ 6 
ประโยชน์และข้อเสนอแนะ 

 
 เสนอผลการวิจัยในหัวข้อเรื่อง การจัดการครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชน
อบอุ่นในประเทศไทย ผู้วิจัยสรุปถึงประโยชน์ของการวิจัยและข้อจำกัดจากในการศึกษานี้ สรุป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต ดังรายการที่แสดงรายละเอียด ดังนี้  
 1. ประโยชน์ของการวิจัย  
 2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี  
 3. ประโยชน์เชิงนโยบาย   
 4. ประโยชน์เชิงการจัดการ  
 5. ข้อจำกัดในการศึกษา  
 6. ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 
 
1. ประโยชน์ของการวิจัย 

จากผลการวิจัยนี้ไปสู่แนวทางในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านยาชุมชนสำหรับ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย สามารถบรรลุผลการ
ประกอบการตามเป้าหมายในร่วมการสนับสนุนการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงระบบบริการการรับยาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่
ร้านยาชุมชนอบอุ่น นำไปสู่ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  การวิจัย เชิงทฤษฎี  (Theoretical 
Contributions) โดยเลือกทฤษฎีมาปรับสร้างเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการต่อยอดในทางวิชาการ 
ประโยชน์ต่อนโยบายและการทำวิจัยสำหรับอนาคต นอกจากนี้ยังมีผลเชิงการจัดการ (Managerial 
Contributions) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประเภทธุรกิจร้านยาชุมชน ได้แก่ การบริหารการจัดส่ง 
การขาย ด้านค้าปลีก การค้าส่ง การตลาด และการบริการ นำไปใช้ในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีรูปแบบนโยบาย 
และสภาพแวดล้อมที่มีการดำเนินการทางธุรกิจคล้ายกัน มีผลเกี่ยวเนื่องกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนา
ผู้ดำเนินการ และเจ้าของกิจการ ผู้บริหารในทุกระดับและทีมงานให้เกิดเครือข่ายทั้งสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต 
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2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 จากผลการวิจัยมีการนำหลายทฤษฎีมาใช้ประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐานที่มีประโยชน์กับการศึกษางานวิจัย
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  คือ  ทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ 
(Business Network Theory) ผู้ประกอบการนำแนวคิดเครือข่ายธุรกิจมาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการนำ
ทรัพยากรของภายในและภายนอกมาสร้างนวัตกรรมมาใช้ในด้านบริบาลเภสัชกรรมและความสำเร็จ
ทางการตลาด อันเกิดจากการสร้างการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และการสร้างจาก
ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกธุรกิจร้านยา ทฤษฎีเครือข่ายธุรกิจ (Business Network Theory) 
และทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร (Resource Dependence Theory) ผู้ประกอบการนำทฤษฎีมา
ปรับเปลี่ยนในการบริหารจัดการความสามารถและทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร  และองค์กรพ่ึงพา
ทรัพยากรจากภายนอกซึ่งมีความมสำคัญต่อองค์กรปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดการพ่ึงพาจากองค์กรอ่ืนใน
หลายรูปแบบเช่นการเป็นพันธมิตรต่อกัน  ซึ่งต้องอาศัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจนำมาเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ทำให้เกิดการนำความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในการ
นำมาใช้ ทรัพยากรในการสร้าง และเชื่อมโยงการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่น นำมาอธิบายอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย การรับรู้ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน และการแบ่งปันความรู้ และตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย การ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถเชิงพลวัต ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด 
และผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยผู้วิจัยทดสอบกับเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยเพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น ทำให้
ผู้วิจัยและผู้ที่สนใจสามารถนำทฤษฎีและผลการวิจัยไปใช้อ้างอิงในการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 2.2 เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีด้านกรอบแนวคิด 
 การวิจัยดังกล่าวมีตัวแปรหลักโดยผู้วิจัยใช้ในการศึกษาคือ การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย ทำการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ที่อาศัย
ทฤษฎีพ้ืนฐานสนับสนุนในการวิจัย ในการกำหนดสมมติฐานในการวิจัยโดยการทบทวนวรรณกรรม
และทฤษฎีร่วมกันเป็นอย่างดี ทำให้ผู้วิจัยและผู้สนใจสามารถนำปัจจัยมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
กรอบแนวคิดทางการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 2.3 ปัจจัยของเครือข่ายธุรกิจ  
 ที่ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาและจากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ปัจจัยของเครือข่าย
ธุรกิจจากมิติด้านธุรกิจในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยผู้วิจัยรวบรวมสรุปองค์ประกอบ 
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และนิยามของศัพท์ในทางทฤษฎีอย่างลุ่มลึกก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อนักวิจัย และนักวิชาการที่สนใจ
ในเครือข่ายธุรกิจด้านร้านยาชุมชน ดังต่อไปนี้ 1) คุณสมบัติการจัดการเครือข่ายพิเศษ 2) คุณสมบัติ
การจัดการเครือข่ายทางสังคม 3) ความสามารถ ในการบริหารจัดการเครือข่าย 4) ความสามารถใน
การพัฒนาพันธมิตรเครือข่าย 5) รูปแบบและกระบวนการองค์กรของระบบราชการ 6) การจัดการ
แสดงผล และ 7) แบ่งปันทรัพยากรและการป้อนเข้าข้อมูล 
 2.4 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ (Causal Relationship)  
 ด้วยปัจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การรับรู้
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน และการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร ตัวแปรสองตัวมี
ผลสนับสนุนการติดต่อระหว่างเครือข่ายทำให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการทบทวน
วรรณกรรม และนำพาให้การทำงานร่วมกันในโครงข่ายร้านยาชุมชนกับระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดในการตอบสนองตามแนวทางเพ่ือสร้างนวัตกรรมภายในธุรกิจ
ร้านยาชุมชนและสร้างสรรค์บริการ ส่วนของความสามารถเชิงพลวัตเป็นความสามารถซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการบูรณาการทรัพยากรภายในที่มีอยู่และความสามารถภายนอกที่มีอยู่ในการตอบสนอง
ความต้องการทางธุรกิจ และผลการดำเนินการของร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยผู้ประกอบการต้อง
วางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ของร้านยาชุมชนอบอุ่น ในความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์จากการวิจัยพบว่าตัวแปรหลักมาจาก
ผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายทางธุรกิจ 
 2.5 ความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรจากการบูรณาการทางทฤษฎี  
 สร้างประโยชน์ในด้านพัฒนาความรู้ใหม่ในด้านเครือข่ายธุรกิจของร้านยาชุมชน และพัฒนา
กรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการร้านยาชุมชนของไทย เป็น
การวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด้วยการเริ่มพัฒนาจากปัจจัยเชิงสาเหตุและ
ผลลัพธ์ของเครือข่ายธุรกิจ นำไปสู่การทดสอบเชิงปริมาณกับองค์กร เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
แล้วดำเนินงานเสริมการวิจัยวิธีเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 1) เจ้าของร้าน
ยาในกลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้านกับผู้ประกอบการร้านยาชุมชนที่
ดำเนินกิจการมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ร้านขายยาแผนปัจจุบันผ่านหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน 
Good Pharmacy Practice (GPP) และเป็นร้านยาที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม 2) ตัวแทน
สมาคมไทยอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน 3) เภสัชกรห้องยาที่เป็นเภสัชกรโรงพยาบาลที่อยู่ใน
กลุ่มร้านยาชุมชนอบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้าน และ 4) แพทย์ที่อยู่ในกลุ่มร้านยาชุมชน
อบอุ่นที่เข้าอยู่ในโครงการรับยาใกล้บ้าน เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น ทำให้
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สามารถสร้างความชัดเจนของการบูรณาการทางทฤษฎี และสร้างความเชื่อถือในการเผยแพร่ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
3. ประโยชน์เชิงนโยบาย 

3.1 ภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายส่งเสริมและ
กำหนดกระบวนการการส่งเสริมผู้ประกอบการตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น คือ กำหนดนโยบาย
เครือข่ายธุรกิจตั้งแต่กระบวนการอบรมและบ่มเพาะผู้ประกอบการ และนำผลการวิจัยมาใช้
ดำเนินการถือเป็นส่วนกลางน้ำ โดยจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งส่วนโรงพยาบาล โรงงานผู้ผลิต มหาวิทยาลัยและร้านยา สำหรับโครงการปลายน้ำ จัดทำแผนการ
ประเมินและติดตามผล โดยมีการทดสอบและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ มีความพร้อม ประเมินวัด
ผลสัมฤทธิ์ด้วยการกำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ และมีคณะทำงานรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ให้เป็นตามเป้าหมายส่งผลให้ประสบความสำเร็จ 

3.2 การจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยการ
กำหนดวิสัยทัศน์ตามแนวทางผลการวิจัยจากการพัฒนาความรู้และการต่อยอดทำโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นเพ่ือให้บรรลุผลการดำเนินธุรกิจตามนโยบายที่กำหนด ตาม
ผลการวิจัยที่ค้นพบ 

3.3 การกำหนดนโยบายด้านระบบในการร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภาครัฐเชื่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษา กับภาครัฐบาล ได้แก่  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และภาคเอกชน ได้แก่ สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาล เพ่ือกำหนดและสร้างความร่วมมือสำหรับการอบรมเครือข่ายธุรกิจในการ
ดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นในการสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยภายในชุมชน
อย่างครบวงจร เสริมสร้างการแบ่งปันความรู้ แนวทางและการถ่ายทอดเครือข่ายธุรกิจของการ
ดำเนินงานร้านยาชุมชนอบอุ่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลให้เกิดการ
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ระหว่างผู้ประกอบการธุระกิจร้านยาชุมชน
อบอุ่นและโรงพยาบาลในการแบ่งปันข้อมูลเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจในการดำเนินงานด้านบริการ
ผู้ป่วย เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาความรู้ด้านนี้ในการนำข้อมูลไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางในร้านยา
ชุมชนอบอุ่น 

3.4 การกำหนดและวางแผนกำหนดความรับผิดชอบโดยรัฐบาลเพ่ือทำใหเกิดความร่วมมือ
กับองค์กรเอกชนให้เกิดระบบการทำงานที่ประสานงานร่วมกัน ด้วยการจัดแผนงานที่ระบุให้มี
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและวางกรอบของนโยบายของโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นในการ
พัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และการจัดทำตัวบ่ งชี้ในการวัดประสิทธิภาพการ
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ทำงานที่สำคัญและตรวจสอบผลการดำเนินงาน เพ่ือใหเกิดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น จากผลการวิจัยเชิงปริมาณการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นผ่านความสามารถเชิงพลวัต โดย
การทำงานร่วมกันของโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ยั่งยืนในอนาคต 

 
4. ประโยชน์เชิงการจัดการ  
 4.1 การปฏิบัติตามนโยบายเป็นตัวผลักดันในการขับเคลื่อนการทำงานระหว่างองค์กรให้
บรรลุผลการดำเนินงานได้ จึงต้องเริ่มต้นกำหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติของการทำงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และร้านยาชุมชนอบอุ่นในภาคเอกชน รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในส่วนของ โรงพยาบาล ร้านยา และผู้ป่วย เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ทำให้เกิดการดำเนินงานอย่างจริงจัง 
โดยเริ่มการพัฒนาในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลและร้านยา ร่วมกับการพัฒนาความรู้และ
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร้านยา และผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว 
 4.2 ร้านยาชุมชนและโรงพยาบาลควรประเมินการทำงานร่วมกันด้วยการจัดทำตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพที่สำคัญเพ่ือประเมินการดำเนินงานร่วมกันในการหาจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของ
การทำงานระหว่างองค์กร นำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในการสร้างรูปแบบที่เหมาะสมของร้านยาชุมชนและมีเภสัชกรปฏิบัติงานให้คำแนะนำ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทางเภสัชกรรม 
 4.3 องค์กรในภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน องค์กร
สามารถนำการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสามารถเชิงพลวัต และผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานในการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ในการสร้างผลการดำเนินงานขององค์กรในการยอมรับและสร้างความไว้ใจจากลูกค้า 
ประกอบด้วย ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม การบูรณาการระหว่างองค์กร การผสมผสานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความไว้วางใจบนพ้ืนฐาน
จริยธรรมระหว่างองค์กร ธุรกิจอ่ืน ๆ สามารถนำมาปรับใช้ได้ดังต่อไปนี้ 
  4.3.1 องค์กรควรมีการจัดเครือข่ายธุรกิจในส่วนของธุรกิจเน้นการสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ในการสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด
ร่วมกันโดยการขยายเครือข่าย และพัฒนาทักษะและระบบการทำงานร่วมกันในการจัดการแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ให้กับองค์กรที่เป็นพันธมิตร 
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  4.3.2 องค์กรต้องมีการบรูณาการร่วมกันในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการสร้างบริการ
และรายได้ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมด้วยการดำเนินงานให้เห็นผลในการดูแล
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเครือข่ายองค์กรต้องเข้าใจในความร่วมมือ เพ่ือให้การ
กำหนดแนวการดำเนินงานและการวางแผนงานในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรในระยะสั่นและ
ระยะยาว เพ่ือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
  4.3.3 องค์กรควรให้ความสำคัญกับการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ จากการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ได้นำเสนอการสร้างความพร้อมขององค์กรควรมีการ
กำหนดการพัฒนานวัตกรรม และบุคลากรในการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร ใน
การสร้างทีมงานเพ่ือการรองรับการทำงานร่วมกันของเครือข่ายของภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
การทำงาน 
  4.3.4 องค์กรในธุรกิจต่าง ๆ สามารถใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันในการ
จัดการด้วยการใช้ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เนื่องจากแต่ละมีความแตกต่าง
กันในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการทำงานของภาครัฐและเอกชน ดังนั้นองค์กรต้องมีความยืดหยุ่น
และสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของการทำงาน 
และสามารถจัดการกับความหลากหลายจากภายในและภายนอกองค์กรในการรักษาพันธมิตรของ
องค์กรโดยให้ความสำคัญกับทักษะความร่วมมือแบบผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างองค์กรด้วยการ
มุ่งเน้นการปรับการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานย่อยที่มีความเก่ียวเนื่องกันโดยตรงและพัฒนาไปสู่
หน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร 
  4.3.5 การสร้างเครือข่ายธุรกิจขององค์กรในภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ควรสร้างความไว้วางใจบน
พ้ืนฐานจริยธรรมระหว่างองค์กร สำรับการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรทำให้การทำงานเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร 
 
5. ข้อจำกัดในการศึกษา 

การศึกษาพบข้อจำกัดของการศึกษาเพ่ือนำไปปรับใช้การวิจัยในอนาคตดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษานี้เป็นการศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชน
อบอุ่น ในระดับการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นระดับองค์กร โดยกำหนดผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเจ้าของกิจการ ผลการศึกษามาจากความคิดเห็นของเจ้าของกิจการที่เป็นผู้ตัดสินใจขององค์กรใน
ภาพกว้าง นักวิจัยสามารถศึกษาเพ่ือค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์จากตำแหน่งงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
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 2. การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) พบ
ข้อจำกัดการวิจัยในด้านระยะเวลา อาจมีผลกระทบต่อผลการวิจัยการจัดการเครือข่ายธุร กิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น การเก็บรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์อยู่ในช่วงของการระบาดของ
โรค COVID -19 ที่อาจส่งผลต่อการตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับผลความสามารถด้านนวัตกรรม
การตลาด ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่น และประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของงานที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมที่มีการ
ระบาดของโรค COVID -19 จึงควรวิจัยยืนยันผลในช่วงเหตุการณ์ปกติเพ่ือทดสอบผลเชิงประจักษ์ใน
การยืนยันผลการวิจัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในแต่ล ะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับผลความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด ผลการดำเนินงานของร้านยาชุมชน
อบอุ่น และประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน 
 
6. ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 

1. การวิจัยศึกษาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นมีีหน่วย
วิเคราะห์เป็นระดับองค์กร สำหรับการศึกษาในครั้งต่อไปควรดำเนินการศึกษในพหุระดับ (Multi - 
Level Model) หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ระดับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนในการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นรวมทั้งผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในมุมมองที่แตกต่างออกไป 

2. จากการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาร้านยาชุมชนซึ่งเป็นธุรกิจขนาดย่อม ในการศึกษาเพ่ิมเติมใน
ธุรกิจ ด้านการผลิต ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจบริการ ที่อาจพบตัวแปรที่อาจนำมาพัฒนาประโยชน์ ที่ไม่
พบในผลการวิจัยในธุรกิจนี้ และปรากฏในธุรกิจอ่ืน ๆ 

3. การศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนในส่วน
การขยายบริการชุมชนในการแจกชุดตรวจ ATK และในส่วนของระบบ เจอ แจก จบ ของกระทรวง
สาธารณสุข ในส่วนร้านยาร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 ร่วมกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล 

4. จากวัตถุประสงค์การวิจัยการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชน
อบอุ่น สำหรับการศึกษาในอนาคตนำผลการวิจัยไปศึกษาในกลุ่มองค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการวิจัย 

5. จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร
เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่น 
การศึกษาในครั้งต่อไปควรมุ่งประเด็นศึกษาปัจจัยดังกล่าวในการยืนยันและอาจมีตัวแปรเชิงสาเหตุ 
อ่ืน ๆ ที่ที่เพ่ิมข้ึนมา 
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จากที่ได้สรุปผล การอภิปราย และข้อเสนอแนะจากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยนี้มี
ประโยชน์ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และมีประโยชน์
ที่สำคัญกับองค์กรและธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ กรณีของ
องค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและสามารถนำผลการวิจัยนี้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
องค์กรดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงบวกต่อการดำเนินงานขององค์กร 
ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นประโยชน์ต่อพันธมิตรของ
องค์กร ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชน 
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แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
คำชี้แจง  
1.  แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่อง การจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
2.  แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้   
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       
ตอนที่  2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจร้านยาชุมชน 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นใน
ประเทศไทย  
ตอนที่  4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  
ตอนที่  5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
ตอนที่  6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการจัดการ
เครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
 3. ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทยต่อไป จึงขอความกรุณาท่านโปรดตอบคำถามให้ตรง
กับสภาพความเป็นจริง เพ่ือดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลที่ท่านให้ไว้จะเป็น
ความลับโดยจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้จะไม่มีชื่อบุคคล หรือชื่อกิจการ จึงไม่
มีการเปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่านหรือกิจการในรายงานข้อมูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใช้ข้อมูลกับ
บุคคลภายนอกอ่ืนใด  โดยไม่ได้รับอนุญาติจากท่าน   หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานสรุป
เกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้  โปรดแจ้งความประสงค์ด้านล่างนี้ โดยแนบนามบัตร หรือที่อยู่ส่งกลับของ
ท่านพร้อมกับแบบสอบถามชุดนี้ เพ่ือจะได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน  
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ท่านต้องการรายงานสรุปผลการวิจัยหรือไม่     ต้องการ        ไม่ต้องการ  

 ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณท่านที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้อย่างครบถ้วน หากท่านมีข้อสงสัย
หรือ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดต่อผู้วิจัย นายอนันต์ วัชรดำรงกุล 
โทรศัพท์มือถือเบอร์ 081-374-2132 E-Mail ananwatc1@gmail.com 
 
                                                                      นายอนันต์ วัชรดำรงกุล                                         

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการ                                                
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องว่างตามข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ        ชาย                     หญิง 
 
2. อายุ         อายุต่ำกว่า 20 ปี  20-30 ปี  31-40 ปี 41 – 50 ปี  50 ปีขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา    ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4. ระยะเวลาทำงาน  ต่ำกว่า 1 ปี  1-5 ปี  มากกว่า 5-10 ปี  มากกว่า 10- 15 ปี  
มากกว่า 15 ปี 
 
5. ตำแหน่ง           ผู้ประกอบการ  พนักงานระดับหัวหน้างาน อ่ืน ๆ ระบุ...................... 
 
ตอนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านยาชุมชน  
คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง  
1. ทุนดำเนินงานในปัจจุบัน 

 ต่ำกว่า 1,000,000 บาท  1,000,001 – 3,000,000 บาท  3,000,001 – 5,000,000 บาท 
 มากกว่า 5,000,000 บาท 

 
2. จำนวนพนักงาน   

 น้อยกว่า 2 คน  2 – 3 คน  4 – 5 คน  มากกว่า 5 คน 
 
3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  

 1 – 5 ปี  6 ปี - 10 ปี           11 ปี – 15 ปี  มากกว่า 15 ปี 
4.  รายได้จากการขายสินค้า / บริการ และอ่ืน ๆ ถัวเฉลี่ยต่อเดือน 

 ต่ำกว่า 90,000 บาท  90,001 – 135,000 บาท  135,001 – 180,000 บาท  มากกว่า 
180,000 บาท 
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5. ประเภทของกิจการ   กิจการร้านยาชุมชน  กิจการหลายสาขา   อ่ืน ๆ ระบุ...................... 
 
6. รูปแบบในการประกอบธุรกิจ   

 เจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  บริษัทจำกัด   อ่ืน ๆ ระบุ.................... 
 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  
คำชี้แจง  โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับ
ความเป็นจริง ของท่านมากที่สุดหรือสอดคล้องกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดย
มีเกณฑ์ดังนี้   
 
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง มากที่สุด; ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง มาก; ระดับความคิดเห็น 3 
หมายถึง ปานกลาง; ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง น้อย; ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
   

ประเด็นคำถาม ระดับความคิดเห็น 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Creative Business Network Management) 

ส่วนที่ 1  ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relational skill) 
1. กิจการของท่านร่วมมือกับโรงพยาบาลด้านกิจกรรมการเรียนรู้
และด้านผลิตภัณฑ์อันเป็นประโยชน์ต่อกัน 

5 4 3 2 1 

2. กิจการและโรงพยาบาลแบ่งปันข้อมูลด้านขั้นตอนการ
ให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ 

5 4 3 2 1 

3. โรงพยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อกิจการทำให้ได้รับการตรวจสอบ
และดูแลการทำงานเป็นอย่างด ี

5 4 3 2 1 

ส่วนที่2  การบูรณาการระหว่างองค์กร (Integration between organization) 

4.  กิจการของท่านมีการประสานงานกับโรงพยาบาลในการ
ให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 

5 4 3 2 1 

5.  กิจการสามารถวางแผนร่วมกับโรงพยาบาลในการส่งมอบ 5 4 3 2 1 
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ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

6. กิจการมีกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลในการควบคุมระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 3 การผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological innovation interweavement) 

ประเด็นคำถาม ระดับความคิดเห็น 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

7. กิจการประสานกับโรงพยาบาลทางออนไลน์ในด้านการ
จัดการเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

8. กิจการและโรงพยาบาลมีกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยน
นวัตกรรมด้านการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

5 4 3 2 1 

9. กิจการและโรงพยาบาลใช้นวัตกรรมพัฒนาการติดต่อผ่าน
เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์สะดวกมากข้ึน 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 4 ความสามารถในการปรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Ability to adjust cultural identity) 

10.  กิจการของท่านกับโรงพยาบาลมีพฤติกรรมการทำงานที่มี
ลักษณะเฉพาะร่วมกันในการบริการที่มีคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

11. กิจการของท่านและโรงพยาบาลสามารถกำหนดความมุ่งมั่นต่อ
ความเป็นเลิศร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย 

5 4 3 2 1 

12. กิจการของท่านและโรงพยาบาลปรับการทำงานโดยมีเป้าหมาย
กลยุทธ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 5 ความไว้วางใจและจริยธรรมระหว่างองค์กร (Trust and ethics between organization) 

13. กิจการของท่านมีการดำเนินงานร่วมกันกับโรงพยาบาลด้วยความ
ไว้วางใจในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

14. กิจการ และโรงพยาบาลมีเจตนาที่ดีร่วมกันในการบริการผู้ป่วย
ด้วยความจริงใจ 

5 4 3 2 1 

15. กิจการและโรงพยาบาลดำเนินงานร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ใน
รูปแบบการดำเนินงานที่โปร่งใส 

5 4 3 2 1 
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ตอนที่  4  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  
  

ประเด็นคำถาม ระดับความคิดเห็น 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability) 
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการจัดการทรัพยากร (Ability to manage resources) 

16. บุคลากรในกิจการของท่านได้รับการอบรมด้านการจัดการ
กระบวนการและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

17. กิจการของท่านมีระบบการใช้เทคโนโลยีในระบบจัดการ
บริการอิเล็กโทรนิคส์เป็นอย่างดี 

5 4 3 2 1 

18. กิจการของท่านมีกระบวนการด้านจัดการสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 2 ความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (Ability to respond customers) 

19. กิจการของท่านให้คำแนะนำด้านการบริการหรือผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ป่วยที่นอกเหนือจากท่ีโรงพยาบาลกำหนด 

5 4 3 2 1 

20. กิ จการของท่ าน ใช้ ข้ อมู ลผู้ ป่ วยจาก เวชระ เบี ยน ใน
โรงพยาบาลทำให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  

5 4 3 2 1 

21. กิจการของท่านมีการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 3 ความสามารถในการแข่งขัน (Ability to competition) 

22. กิจการของท่านสามารถใช้เครือข่ายนำข้อมูลมาใช้ในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้มากกว่ากิจการอ่ืนที่ไม่อยู่
ในโครงการ 

5 4 3 2 1 

23. กิจการมีการพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและมีระบบส่ง
ต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่ากิจการที่ไม่อยู่ใน
โครงการ 

5 4 3 2 1 

24.  กิจการของท่านสร้างความแตกต่างในแบบการบริการ 5 4 3 2 1 
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เชื่อมโยงกับการบริการของโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยได้รับความ
พ่ึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน 
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation Capability) 

ส่วนที่ 1 ทักษะการสื่อสารการตลาด (Marketing communication skill) 

25. กิจการของท่านเพ่ิมการให้บริการกับผู้ป่วยผ่านระบบ
ออนไลน์ 

5 4 3 2 1 

26.  กิจการมีการวางแผนการตลาดด้วยการใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ 
ในการสื่อสารกับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

ประเด็นคำถาม ระดับความคิดเห็น 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

27.  กิจการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทำให้
สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 2 การบริหารช่องทาง (Channel management) 

28.  กิจการของท่านใช้ช่องทางออนไลน์ในด้านการจัดการ
เวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

29. กิจการของท่านมีความสามารถในด้านการบริการผู้ป่วยที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

30. กิจการของท่านใช้นวัตกรรมพัฒนาช่องทางการติดต่อผ่าน
เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์กับผู้ป่วยอย่างสะดวกมากข้ึน 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 3  ศักยภาพการขาย (Sales potential) 

31. กิจการมีบริการรูปแบบใหม่ที่สร้างความประทับใจกับผู้ป่วย 5 4 3 2 1 

32. กิจการของท่านมีการบริการจัดการเวชภัณฑ์ที่ความจำเป็น
ให้กับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

5 4 3 2 1 

33.  กิจการของท่านมีศักยภาพในการให้บริการที่ทันสมัยมาใช้
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในระบบบริการ 
สามารถจูงใจผู้ป่วยให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

5 4 3 2 1 

ผลการดำเนินการของร้านยา (Drug store performance) 

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินการทางการเงิน (Financial performance) 
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34. กิจการมีรายได้จากโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นในการ
บริการผู้ป่วย 

5 4 3 2 1 

35. กิจการมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน 5 4 3 2 1 

36. กิจการมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต 5 4 3 2 1 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการที่ไม่ใช่เงิน (Non- financial performance) 

37. กิจการของท่านสร้างการดูแลเกิดความอบอุ่นทำให้ผู้ป่วยใน
ชุมชนชื่นชมการบริการผู้ป่วย 

5 4 3 2 1 

38. ผู้ป่วยร้านยาของท่านกลับมาใช้บริการกิจการอย่างต่อเนื่อง 5 4 3 2 1 

39. กิจการให้การบริการรูปแบบแบบใหม่ทำให้ภาพลักษณ์ของ
กิจการที่ดีด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ 

5 4 3 2 1 

 
ตอนที่  5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   

ประเด็นคำถาม ระดับความคิดเห็น 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของงาน (Assess the uncertainty of 
the task environment) 
ส่วนที่ 1 รับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Perceive environment impact) 

40. กิจการของท่านจัดทำระบบประเมินผลกระทบที่ไม่อาจ
ทราบล่วงหน้าได ้

5 4 3 2 1 

41. กิจการของท่านและโรงพยาบาลรับรู้ผลกระทบปัญหาจึง
ปรับการให้ด้านผลิตภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วย 

5 4 3 2 1 

42. กิจการและโรงพยาบาลรับรู้การเปลี่ยนแปลงการระบาดของ
โรคและปัจจัยทางเศรษฐกิจ จึงนำโครงการระบบบริการรับยา
ผ่านเครือข่ายร้านยามาใช้บริการกับผู้ป่วย 

5 4 3 2 1 

43. กิจการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และร่วมโครงการกับ
โรงพยาบาลในการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงและเข้าถึงการให้
คำปรึกษาด้านยามากข้ึน 

5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 2 การออกแบบแนวทางการดำเนินงาน (Design of operational guidelines) 

44. กิจการของท่ านร่วมกับโรงพยาบาลด้วยการกำหนด
มาตรการการให้บริการผู้ป่วยตามมาตรการทางด้านการรักษา
และการให้บริการ 

5 4 3 2 1 

45. กิจการของท่านร่วมกับโรงพยาบาลกำหนดรูปแบบการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

46. กิจการและโรงพยาบาลร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบการ
ให้บริการในการดำเนินการ 

5 4 3 2 1 

การแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร (Knowledge sharing between organizations) 
ส่วนที่ 1 การแบ่งปันประสบการณ์ (Experience Sharing) 

47. กิจการและโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การสร้างความรู้เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

5 4 3 2 1 

48. กิจการและโรงพยาบาลนำความรู้และแนวคิดใหม่มาใช้
ร่วมกันในการปรับรูปแบบวิธีการให้บริการใหม่ 

5 4 3 2 1 

ประเด็นคำถาม ระดับความคิดเห็น 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

49. กิจการกับโรงพยาบาลแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการ
รักษาและการดูแลผู้ป่วยเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงการส่ง
ต่อผู้ป่วยตามรูปแบบระบบบริการใหม่ 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 2 การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategy Sharing) 

50. กิจการของท่านกับโรงพยาบาลร่วมกันสร้างระบบการ
แบ่งปันความรู้ตามแผนการดำเนินงานการจัดการเครือข่าย
เชิงกลยุทธ์ร่วมกัน 

5 4 3 2 1 

51. กิจการและโรงพยาบาลมีการขยายความรู้ด้านนวัตกรรมใน
กระบวนการรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

52. กิจการของท่านและโรงพยาบาลใช้กลยุทธ์ในการบริหารโดย 5 4 3 2 1 
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ระบบการจัดการเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริการผู้ป่วย 
ส่วนที่ 3 การแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) 

53. กิจการของท่านและโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ได้จากผู้ป่วยด้วยระบบการติดตามใบสั่งยาที่ดีและการรักษา
ผู้ป่วยตามความเชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

54. กิจการกับโรงพยาบาลดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันเกิด
ข้อมูลเฉพาะในระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีรูปแบบการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย 

5 4 3 2 1 

55. โรงพยาบาลและกิจการ ให้การแบ่งปันข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาเพิ่มการตอบสนองระบบบริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

 
ตอนที่  6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ผลดี ปัญหา และอุปสรรค 
การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   
 6.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชน
อบอุ่นในประเทศไทย   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของ
ร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

6.3 ผลดีของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ................. 

6.4 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยา
ชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาให้ข้อมูลคำตอบของท่านจะถูกนำไปใช้เพ่ือการวิจัยเท่านั้น 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเรื่อง การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้าน
ยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   
คำชี้แจง  

1.  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างชุดนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพการวิจัย
เรื่อง การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   

2.  แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้   
ตอนที่  1  แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านยาชุมชนรวมถึงแนวทางการ

ดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเก่ียวกับความสำคัญของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง

สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย     
 ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   

ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   
  ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานร้านยาชุมชน
อบอุ่น รวมถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในปัจจุบัน 

ตอนที่ 6 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
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ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านยาชุมชนรวมถึงแนวทางการดำเนิน
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 
ชื่อ-สกุล และ อายุของเจ้าของธุรกิจ ............................................................................................... .......  
ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ................................................................................ ...........................................  
นโยบาย .................................................................................................................................................  
รูปแบบธุรกิจ .......................................................... ...............................................................................  
รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ของการประกอบธุรกิจร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................................................................  
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย    
  
1. ท่านใช้แนวทาง /วิธีการ/ หลักการใดบ้างในการดำเนินงานร้านยาชุมชนในความ ไม่แน่นอน
สภาพแวดล้อมของงาน ทางธุรกิจร้านยาชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
2. ท่านมีแนวทางด้านการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์อย่างไร เพ่ือให้ผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนสามารถบรรลุ เป้าหมายของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย  
..................................................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ
ร้านยาชุมชนอบอุ่น ควรมีรูปแบบหรือ องค์ประกอบอย่างไร และกิจการของท่านได้มีการดำเนินงาน
อย่างไร ..................................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   
1. ท่านคิดว่าสาเหตุที่สำคัญของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นเกิด
จาก ปัจจัยด้านใดบ้าง ........................................................................................................ ................ 
................................... ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................  
2. ท่านมีแนวทางในการบริหารความสำเร็จของกิจการอย่างไร ........................................................ 
.......................................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................................................  
3. ท่านวางแผนองค์กรขยายการเติบโตมากขึ้นด้วยวิธีการอย่ำงไร ..... .......................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 4. กิจการของท่านวางแผนโครงสร้างกิจการเพ่ือรองรับการประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมของงาน หรือไม่ อย่างไร ..................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................ 
 5. กิจการของท่านมีแนวทางการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรอย่างไร ......................................... 
...................................... ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 4  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย   
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานร้านยาชุมชนอบอุ่น 
รวมถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในปัจจุบัน 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 6 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
1. ท่านคิดว่าผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของกิจการของท่านเป็นอย่างไร 
................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
2. ท่านมีคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในกิจการของท่าน มีผลต่อ
ความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของกิจการหรือไม่ อย่างไร และมีองค์ประกอบใดบ้าง และมี
แนวทางทำงานอย่างไรในการบริหารให้สำเร็จในภาวะการณ์ปัจจุบัน 
........................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
.............................................................. .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................  
3. ท่านมีคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในกิจการของท่าน มีผลต่อ
ประสิทธิผลของความสามารถเชิงพลวัตหรือไม่ อย่างไร และมีองค์ประกอบใดบ้างและมีแนวทำงาน
อย่างไรในการบริหารให้สำเร็จในภาวะการณ์ปัจจุบัน
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
 
4. ท่านคิดเห็นกับการจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในกิจการของท่าน มีผลต่อการผลการ
ดำเนินงานของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ............................... 
..................................... ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
ผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์ ..........................................  
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์  .........................................  
สถานที่สัมภาษณ์ .....................................................  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

สำเนาหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  312 

 
 
 



  313 

 
 



  314 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
คู่มือแนวทางการพัฒนาการใช้การจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

ของร้านยาชุมชนอบอุ่นในประเทศไทย 
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อง   ร กอบ  
การ  ดการเ ร อข่าย ุรกิ อย่าง ร้าง รร  

 การ ร้าง  ามเข้า  
เ ิ มก บบุ ลากร   
เก  ย ข้อง ล ผ ้ ่  ย

  ก  
  าม  ม  น  
 าง  ง ม

   ามร่ มม อของ
อง  กรด ้ย  าม
 ม  ร  

การบ ร าการ
ร   ่างอง  กร

 การเช  อม ยงข้อม ล
ร บบยา

การผ มผ าน
น   กรรม าง
เ   น ลย 

 การ  ดร บบช    ด น
การ  างานของ
 รง ยาบาล

  าม ามาร  น
การ ร บเอกล ก   
 าง   น รรม

 การ  างานเ ม อน
เ  น รอบ ร  เกิด
  าม   ้าง   นการ
  างาน

  าม  ้ าง  บน
   น าน ริย รรม
ร   ่างอง  กร
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ผลล    ของการ  ดการเ ร อข่าย ุรกิ อย่าง ร้าง รร  

  าม ามาร เชิง ล   
การพั นาการ ริ ารจัดการองคก์ร  ส้อดค อ้งกั สภาพ วด อ้ ภายนอก

   เ    ยน   งอย่าง ่อเนื อง

  าม ามาร  น
การ  ดการ
 ร  ยากร

  าม ามาร  น
การ อบ นอง

ล ก ้า

  าม ามาร  น
การ ข่งข น
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     ย  ่ง  าม  าเร   
การ  ดการเ ร อข่าย ุรกิ อย่าง ร้าง รร  

  ดยรา้นยา    รงพยา า       ร ส การณ์
  ส่วนรว่  นการด าเนินงานร  ว่างรา้ นยา
กั  รงพยา า ด้วยการ  ง่ ัน
 ร ส การณ์   จ ชว่ยพั นาการควา ร  ้
สรา้งควา คิด   ่   พั นา อกาส าง
ธุรกิจด้วยการการจดั ร ช ุรว่ กันร  ว่าง
รา้นยา    รงพยา า 

การ บ่ง  น
 ร  บการ  

 สรา้ง  ง่ ันควา ร ร้  ว่างกัน นเครอืขา่ย
ธุรกิจ นการสนั สนุนการ   เว ยนของ
ควา ร ร้  ว่างรา้นยากั  รงพยา า    
การ ร ิาร นกร  วนการนวั กรร ร   
สารสนเ   ของร    ร ิารเครอืขา่ยธุรกจิ
 นการ รกิาร างสาธารณสุข

การ บ่ง  นเชิงกล
ยุ   การด าเนินงาน

 การเ ย พรข่อ้    นร   ออน  น์ด้วยการ
รว รว ควา ร  ้  น าขอ้    า ช ้ก ายเ  น
ขอ้   ร  ว่างองค์กร  ดย  ่  องค์กร  การ
  ง่ ันขอ้   ร  ว่างเครอืขา่ยองค์กร า 
ควา เช  ยวชา ด้วยการ  รณาการ  ง่ ัน
ขอ้      เ  นเอก ัก ณ์  ้กั พันธ ิ รองค์กร
 นเครอืขา่ย

การ บ่ง  นข้อม ล

การ บ่ง  น  ามร ้ร   ่างอง  กร
 การ  กิจกรร ร่ว กัน  า  เ้กิดการ ่าย อน รือ  กเ    ยนควา ร ้ นร      ่าง   
ร  ว่างองค์กร น  ง  ยังอ กองค์กร น  งด้วย ่านการด าเนนิกิจกรร ร่ว กัน นเครือข่ายธุรกิจ
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     ย  ่ง  าม  าเร   ล ผลล     
การ  ดการเ ร อข่าย ุรกิ อย่าง ร้าง รร  

การ บ่ง  น
  ามร ้ร   ่าง

อง  กร

การ  ดการ
เ ร อข่าย ุรกิ 

อย่าง
 ร้าง รร    าม ามาร 

เชิง ล   

ผลการ
ด าเนินงาน
ของร้านยา
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายอนันต์ วัชรดำรงกุล 
วัน เดือน ปี เกิด 19 มิถุนายน 2516 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2540     เภสัชศาสตร์บัณฑิต  

                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2543     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
                   คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2560      ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ  
                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ที่อยู่ปัจจุบัน 252/41 เลขที ่132 ถนน หลวง ตำบล ป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอ ป้อม
ปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100   
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