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ในการจัดการกระบวนการเป็นการจัดการกิจกรรมที่เปลี่ยนปัจจัยนำเข้า (input) ให้เป็นผลิตผล (output) เป็นกิจกรรมที่

เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการผลิตหรือการบริการให้แก่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  

กระบวนการสร้างคุณค่า (value creation process) จึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในการดำเนินงาน เป็น

กระบวนการที่สร้างผลประโยชน์แก่ลูกค้าและธุรกิจขององค์การ และในการรักษา หรือทำให้มีการได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน 

กระบวนการจะสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า เป็นกระบวนการต่าง ๆ ที่สร้างคุณค่าสูงสุดต่อผลิตผล และการบริหาร 

กระบวนการสร้างคุณค่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์การ ขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น ปัจจัยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์และบริการ ธุรกิจ

วิธีการผลิตและส่งมอบ การว่าจ้างคนภายนอก (outsourcing) การใช้เทคโนโลยีการขายและการตลาด การรวบรวม และการ

ครอบครองกิจการ การจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่จะตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า 

และทำให้เกิดบูรณาการอันไม่มีขอบเขตในหมู่สมาชิกที่ประกอบกันในโซ่แห่งคุณค่า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า (value creation process) ในโซ่แห่งคุณค่า (value chain) เพื่อพัฒนาผลิตภาพ ต้อง

พิจารณาแนวทางการกำหนดว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า ต้องพิจารณาจาก 

1. ต้องเป็นกระบวนการที่สร้างผลกำไร นั่นคือ กระบวนการสร้างคุณค่าในโซ่แห่งคุณค่า (value chain) นั้น มีเป้าหมายที่

สำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือ กำไร หรือรายได้ต้องเพิ่มขึ้น เมื่อการเพิ่มคุณค่าในตัวองค์การ และสินค้ามีมากขึ้น กระบวนการ

สร้างคุณค่าต้องสามารถสนับสนุนกำไรขององค์การได้ดีด้วย 

2. ต้องมีความเชื่อถือในตัวสินค้า เมื่อองค์การสร้างกระบวนการสร้างคุณค่า (value creation process) ในโซ่แห่งคุณค่า 

(value chain) ให้เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้ตัวสินค้าที่เป็นสินค้าหลักขององค์การมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย สินค้าดังกล่าวจะสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้เอง เพราะสินค้ามีความน่าเชื่อถือและลูกค้ามีความต้องการอยากจะซื้อ 

3. ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในกระบวนการสร้างคุณค่า (value creation process) กิจกรรมการสร้างความ

พอใจของลูกค้า (customer satisfaction) จึงมีความสำคัญ ซึ่งจะเป็นปฏิกิริยาก่อให้เกิดความสามารถที่เหนือกว่าเกี่ยวกับ 

Competitiveness ในสายโซ่แห่งคุณค่า ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่มีความคล้องจองในการผลักดันให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนได้อย่าง-

มาก โดยอาศัยการส่งมอบแบบ Just In Time เพื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแบบทันเวลา และการผลิตที่ไม่เน้นเชิงปริมาณมากที่  

 บูรณะศักดิ์ มาดหมาย  buranasak_madmaiy@yahoo.com  

บริหารโซ่แห่งคุณภาพ 
 

(value chain) 

อย่างไรให้เกิดผลตอนที่ 2 
ต่อจากฉบับที่แล้ว
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เรียกว่า Mass Scale Production แต่จะใช้การผลิต ที่เรียกว่า 

Economic of Speech คือ ผลิตตามความต้องการของลูกค้า

แต่ละราย ก็จะทำให้ไม่มีภาระในต้นทุนด้านการเก็บรักษา

สินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มุ่งให้ลูกค้าเกิดความพอใจ (customers 

satisfaction)  

หากไม่มีการจัดการโดยการนำห่วงโซ่อุปทานมาเป็น

เครื่องมือก็จะประสบปัญหาการคาดคะเนความต้องการของ

ลูกค้าผิดพลาด ก็จะทำให้สินค้าขาดแคลน เนื่องจากปัจจุบัน

โลกยุคใหม่เป็น “World of Change” ธุรกิจหรือการผลิตของ

โลกปัจจุบันไม่ได้แข่งขันที่ขนาด แต่แข่งกันด้วยความเร็ว คือ 

เป็น World of Speed ขนาดของกิจการไม่ใช่ปัจจัยที่จะกำหนด

ขอบเขตของความสามารถในการแข่งขัน ขนาดธุรกิจที่เล็ก-

กว่าอาจแทนที่ด้วยการมีเครือข่าย (network) ที่มากกว่า อยู่

ใกล้ลูกค้ามากกว่า บริการได้เร็วกว่า และสร้าง Customer 

Satisfaction ได้มากกว่า Supply Chain จะส่งเสริมกิจกรรม

การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการดำเนินงานในการ

วางแผนและเป็นแผนกลยุทธ์ โดยการร่วมมือกับทุกหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็น Team Work ที่เรียกว่า 

Collaborative Planning Flow ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการแบบ

บูรณาการ หรือ Integration Process โดยสิ่งเหล่านี้จะต้องมี

เรื่องประสิทธิผลเข้ามาเกี่ยว และต้องคำนึงถึง Collaborative 

Planning ด้วยว่า ต่างฝ่ายต่างร่วมมือกันมากน้อยเพียงใด 

การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ (integration) โดย

ฝ่ายการตลาดจะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการในวงแหวนของห่วงโซ่ ทำให้เกิด

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ความ

สามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ องค์การมีความ

เข้าใจลูกค้า แนวโน้มของการตลาดและการแข่งขันทำให้

สามารถลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้ ในปัจจุบัน

การใช้เครือข่ายเพื่อนำคุณค่า (value delivery network) 

สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพื่อชิงนำเสนอ

คุณค่าให้กับลูกค้า โดยผ่านเครือข่ายของซัพพลายเออร์ และ

คนกลางที่จัดจำหน่ายสินค้าหรืออีกชื่อหนึ่ง คือ Supply Chain 

เช่น บริษัทขายกางเกงยีนส์ ขายสินค้าผ่านห้างสรรพสินค้า 

ทุก ๆ วันจะมีการรวบรวมข้อมูลยอดขายเกี่ยวกับขนาด สีสัน 

รูปแบบ จากสาขาต่าง ๆ ของห้าง แล้วส่งข้อมูลไปยังผู้ผลิตผ้า 

ซึ่งจะส่งข้อมูลต่อไปยังกิจการที่ส่งวัตถุดิบเกี่ยวกับด้ายและ

เส้นใยต่อไป ทุกฝ่ายจะได้รับข้อมูลและสามารถตอบสนองได้

ทันทีด้วยระบบเครือข่ายระบบ Electronic Data Interchange: 

EDI ข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อการตัดสินใจจึงเป็นข้อมูลจริงและ  

ทันสมัย  

5. ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท 

เนื่องจากการบริหารโซ่แห่งคุณค่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องทั้ง

ภายในองค์การและภายนอกองค์การด้วย เป็นสิ่งจำเป็นที่

พนักงานองค์การจะต้องให้ความร่วมมือกันในการทำงาน

เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งสิ้น 

 

กระบวนทัศน์ของธุรกิจที่องค์การต้องดำเนินการ

ในการสร้างคุณค่า 

1. เน้นลูกค้าเป็นหลัก (consumer centric) ใน

กระบวนทัศน์ของธุรกิจ องค์การต้องเรียนรู้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ

และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม สนองความต้องการ บริษัทที่

มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก (customer centered company) เป็น

บริษัทที่มุ่งเน้นการสร้าง หรือการพัฒนาลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

ในการสร้างกลยุทธ์ของบริษัท จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการ

กำหนดโอกาสใหม่ ๆ และในการสร้างกลยุทธ์ ซึ่งก่อให้เกิด  

ผลกำไรในระยะยาว โดยการติดตามความต้องการของลูกค้า

อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สามารถตัดสินใจได้ว่า กลุ่มลูกค้า

ไหนและความต้องการอะไรที่เป็นความต้องการที่สำคัญที่สุด

ที่บริษัทต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น โดยการ

พิจารณาทรัพยากรและวัตถุประสงค์ของบริษัทเองควบคู่กัน

ไปด้วย ในยุคของการทำธุรกิจที่เต็มไปด้วยการใช้กลยุทธ์ใน

การแข่งขัน เพื่อให้ได้ผลตามที่มุ่งหวังนั้น คงไม่เป็นการผิด-

พลาดไปจากข้อเท็จจริงที่ว่า ลูกค้า คือ บุคคลที่สำคัญที่สุดจน

สามารถกล่าวได้ว่าลูกค้าเป็นผู้ตัดสินความสำเร็จของการทำ

ธุรกิจก็ว่าได้ การดำเนินการใด ๆ ก็ตาม ตั้งแต่การเริ่มเข้าสู่

ธุรกิจ การหาตลาด หรือลูกค้า การผลิต การขาย การส่งเสริม

การตลาด การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งหน้าที่งาน

ต่าง ๆ ในองค์การ ล้วนแล้วแต่เป็นผลของการที่ผู้ประกอบการ

ต้องให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ

อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตลอดจนต้องมีความพยายามที่จะ

พัฒนาสินค้าและบริการของตนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความ

สำคัญกับคุณภาพของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

2. เน้นที่คุณค่าและความต้องการของลูกค้า คือ 

องค์การสามารถทำเงินจำนวนมากในระยะสั้น โดยการขาย

แบบที่มีการกดดันสูง (high pressure selling) พนักงานต้อง

เร่งปิดการขายโดยใช้วิธีการรับปากมากเกิน (overpromise) 

แต่ทำไม่ได้ตามสัญญา (underdeliver) แต่ยุทธวิธีสร้างความ

ผิดหวังแก่ลูกค้ามาก ๆ ลูกค้าชั้นดีหนีหน้าหมด และต้องใช้

ต้นทุนสูงในการหาลูกค้ารายใหม่ บริษัทที่ชาญฉลาดจะพัฒนา
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แบรนด์ที่ทำตามสัญญาแก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังเสาะ-

แสวงหาคุณค่าใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความพอใจแก่

ลูกค้า โดยพัฒนาตราสินค้า (brand) แสวงหาคุณค่าใหม่ ๆ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพอใจแก่ลูกค้า 

3. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งอาจจะนำ

เทคโนโลยีมาใช้ ในอดีตเน้นในเรื่องการหาช่องทางการขาย 

เพื่อต้องการให้ลูกค้าสะดวกในการหาซื้อสินค้า ทำให้จัดพนัก-

งานขายกระจายครอบคลุมพื้นที่ขายให้มากที่สุด ในปัจจุบัน

เทคโนโลยีก้าวหน้า ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง 

โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่ให้บริการ 24 ชั่วโมง 

ทำให้สามารถตอบสนองความสะดวกของลูกค้าได้ เช่น คน

จำนวนมากต้องการซื้อรถโดยไม่ต้องการไปโชว์รูมโดยการสั่ง

ซื้อรถจากแคตาล็อกหรือสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเหมือนสั่ง

คอมพิวเตอร์จากเดลล์ อย่างไรก็ตาม บริษัทลงทุนอย่างมาก

ในการสร้างดีลเลอร์โดยที่ไม่พยายามสร้างช่องทางการขาย

ตรงที่จะแข่งกับดีลเลอร์ แต่ทว่าเมื่อแรงกดดันจากผู้บริโภค  

สูงขึ้นและหากมีบริษัทหนึ่งแหกกฎการจัดจำหน่ายแบบเดิม 

การเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในระยะยาวช่อง-

ทางการจัดจำหน่ายที่ลูกค้านิยมจะแพร่หลาย 

4. พัฒนาตัวชี้วัดทางการตลาด (marketing score-

card) โดยการจัดทำ Marketing Scorecard ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

แนวคิดใหม่ทางการตลาด โดยการนำเรื่องการประเมินองค์การ

แบบสมดุล The Balanced Scorecard: BSC กับดัชนีวัดผล

สำเร็จธุรกิจ Key Perforance Indicators: KPIs เข้ามาใช้กับ

ฝ่ายขายและการตลาด เพื่อพลิกโฉมการตลาดให้เป็นต่อ หรือ

เป็นการพัฒนาและจัดการโดยตัวชี้วัดทางการตลาด (mar-

keting scorecard) ผู้บริหารสูงสุดชี้นำธุรกิจโดยดูบัญชีกำไร

ขาดทุนและงบดุล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางการเงิน (financial 

scorecard) แต่ทว่าผลประกอบการของบริษัทเป็นผลงานใน

ตลาด บริษัทต้องชาญฉลาดพอในการพัฒนาตัวชี้วัดตลาด 

(marketing scorecard) ที่สามารถติดตามตัวแปรผัน

ทางการตลาดได้อย่างทันท่วงที เช่น ส่วนแบ่งในใจของลูกค้า 

(share of mind) การสนองความพอใจของลูกค้า อัตราการ

สูญเสียลูกค้า คุณภาพสินค้า และดัชนีอื่นที่ทำให้ผู้บริหาร

สูงสุดตื่นตัวต่อความท้าทายและโอกาสที่อยู่ข้างหน้า เป็นต้น 

5. มุ่งทำกำไรจากช่วงชีวิตของลูกค้า (customer 

lifetime value) คือ การส่งมอบคุณค่าระยะยาว และสร้าง

ลูกค้าที่จงรักภักดีให้อยู่กับบริษัทได้นาน ๆ โดยการขยายการ

แบ่งส่วนลูกค้าของบริษัท เน้นการซื้อสินค้าเกี่ยวเนื่อง (cross 

selling) การซื้อแบบต่อยอด (up selling) ทำให้เกิดกำไรจาก

การซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากลูกค้ารายนั้น ๆ นั้น คือ ลูกค้า

ยิ่งอยู่นาน ผลตอบแทนยิ่งสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของการสร้างคุณค่าที่ถูกวิธี  

1. การสร้างคุณค่าที่ เหนือกว่า คือ ในการสร้าง

สินค้า/บริการซึ่งมีคุณค่าในลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากคู่-

แข่งขัน หรือการพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ ๆ ที่มีลักษณะ

เฉพาะ ซึ่งคู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยดูว่า

ลูกค้าเลือกซื้อกับบริษัทเพราะอะไร จากนั้นต้องสร้างความ

แตกต่างในจุดที่คนอื่นให้ความสำคัญ ถ้าจะลดต้นทุนต้อง

คำนึงว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นหรือไม่ มิฉะนั้นลูกค้า

จะจากไป การบริหารงานภายใต้วิกฤตที่ต้องมีคุณภาพ (critical 

to quality) นั้นสำคัญมาก จะเปลี่ยนแปลงอะไรจึงต้องคิดถึง

คุณภาพด้วย เช่น คนไปซื้อของที่บิ๊กซี โลตัส ลูกค้าแคร์ใน

เรื่องของราคา สถานที่ไม่มีการจัดวางเรียงสินค้าที่น่าดู แต่ราคา

ต้องแตกต่างจากห้างสรรพสินค้าทั่วไป แสดงว่าลูกค้าให้

ความสำคัญในเรื่องสินค้าที่ราคาถูก 

2. สร้างความรับผิดชอบต่อลูกค้า คือ พร้อมจะทำ

อะไรเหนือกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นความมีวินัย การทุ่มเท

อย่างจริงจังของพนักงาน การบริการหลังการขายที่มีความ

โดดเด่น เพราะในยุคนี้สินค้าเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถ

สร้างคุณค่า (value) ได้อย่างเต็มที่ ในมุมมองการยอมรับของ

ลูกค้า เช่น การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ จัดเป็นตัว-

กระตุ้นหลักในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าทั้งในการซื้อปัจจุบัน 

และการซื้อในอนาคต พนักงานบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

พนักงานประสานงานบริการจะต้องเร่งปรับตัว เร่งพัฒนาการ

บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า รวมถึง

การผูกมัดใจให้อยู่กับธุรกิจเราตลอดไป ไม่หนีไปหาคู่แข่ง 

ฉะนั้น การให้บริการหลังการขาย หรือ After Sales Service 

เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ลูกค้า

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เช่น ในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ 

หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ เพราะความสำคัญของ “บริการ

หลังการขาย” นี่เอง ที่ทำให้หลายสินค้าขายดี สามารถสร้าง

คุณค่าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

3. การออกแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม การ

ออกแบบโครงสร้างองค์การ โดยสร้างและปรับปรุงองค์การ 

 

กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
CRM Strategy 

 

การแต่งงาน The Marriage 
ความสัมพันธ์แบบยั่งยืน 

กลยุทธ์การดูแลรักษาลูกค้า 
Strategy Customer Care 

การสร้างความสัมพันธ์ 
The Relationship 

การเหนี่ยวรั้ง 
Customer Retention 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
CRM 

การเริ่มต้น 
Beginning 

การได้มาซึ่งลูกค้า Customer Acquisition 

คุณค่าตลอดชีวิตของลูกค้า Customer’s Lifetime Value 
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การออกแบบองค์การ คือ กระบวนการของการเลือกและใช้

โครงสร้างองค์การที่ เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 

(mission) และเป้าหมาย (goals) ขององค์การ เป็นการสร้าง

ความกลมกลืนให้เกิดขึ้น ระหว่างองค์ประกอบหลักของ

องค์การซึ่งได้แก่ โครงสร้างองค์การ งาน คน ระบบการให้

รางวัล และการตัดสินใจ วัฒนธรรมองค์การที่ไม่เป็นทางการ 

ในเรื่องของการจัดหรือออกแบบโครงสร้างองค์การนี้จะมี

ความสำคัญต่อนักบริหารค่อนข้างมาก ทั้งนี้ เพราะการ

ออกแบบองค์การเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร รวมทั้ง

บุคคลที่อยู่รวมกันภายในโครงสร้างที่มีวิธีคิดหรือปรับเปลี่ยน

ได้หลายแบบแตกต่างกัน ฉะนั้นองค์การที่จะสามารถสร้าง

คุณค่าได้ถูกวิธี ให้นำคุณค่า (value) มาเป็นแนวทางในการ

ออกแบบองค์การที่จะให้แก่ลูกค้าด้วย โดยพึงระลึกไว้เสมอ

ว่า มีแผนกที่ขาดพนักงาน ดีกว่าใส่คนผิดเข้าไปในระบบ  

การบริหารโซ่แห่งคุณค่าในกระบวนการสร้างคุณค่า 

(value creation) ที่จะประสพผลสำเร็จได้ต้องเกิดขึ้นจากผู้-

บริหารสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยประสบความสำเร็จมาใน

อดีตเข้ากับโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้น องค์การก็จะประสพผล-

สำเร็จ โดยจากการศึกษาพบว่า หน่วยงานใดสามารถบริหาร

สายโซ่แห่งคุณค่าได้ดีมาก จะมีผลต่อเรื่องบริการลูกค้าดีขึ้น 

ประหยัดต้นทุน คุณภาพเพิ่มขึ้น เวลาส่งของเร็วขึ้น สินค้าคง-

เหลือลดลง กำลังการทำงานดีขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น และส่วน-

แบ่งตลาดเพิ่มขึ้นตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม การบริหารโซ่แห่งคุณค่า (value chain) 

เพื่อพัฒนาผลิตภาพมิได้เป็นสิ่งที่ดำเนินการได้อย่างราบรื่นนัก 

ยังมีประเด็นที่ต้องคำนึงถึง คือ อุปสรรคภายที่เกิดขึ้นใน

องค์การ ได้แก่ การปฏิเสธ ไม่ยอมรับ หรือไม่เต็มใจที่จะแบ่งปัน

ข้อมูลร่วมกัน กลัวว่าสถานภาพของตัวเองจะสั่นคลอนและ

เกิดความไม่มั่นคง ทัศนคติและวัฒนธรรมไม่เอื้ออำนวยต่อ

การบริหารสายโซ่แห่งคุณค่า และไม่มีความไม่ไว้วางใจหรือมี

ความไว้ว่างใจกันมากเกินไป ต้องมีศักยภาพต่าง ๆ มากมาย 

รวมถึงการร่วมมือ การประสานงาน ความสามารถในการค้น-

คิดสินค้าที่จะตอบสนองลูกค้า และผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่ง

องค์การจะต้องทำการประเมินผลตนเองในเรื่องของศักยภาพ

และกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตลอดจนพนักงาน หากไม่มีความผูกพัน ไม่

เต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะ

เป็นงานที่ทำ วิธีการทำงาน ก็จะไม่เกิดประโยชน์ และไม่มี

ทางที่จะประสบความสำเร็จได้ เพราะพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติ
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