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Theobjectivesofthisstudyareasfollows:1)Tostudythelevelofinnovativenessofthe

organizationslistedintheStockExchangeofThailand.2)Tostudytheimpactoffactors

influentialtoorganizationalinnovativeness.3)Toproposeamodeloforganizational

innovativeness.4)TopresentguidelinespertainingtoinnovativenessoforganizationsinThailand

withrelevancetothepublicsector,educationalsectorandprivatesectorasawhole.Thisstudy

appliesResourcebasedView(RBV)andLearningOrganization(LO)concept,inorderto

enhancefactorsinfluentialtoorganizationalinnovativeness.

ThepopulationsusedforthisstudyareorganizationslistedintheStockExchangeof

Thailand.TheopinionsurveyismadeforhighrankingofficerssuchasChiefExecutiveOfficer

(CEO),ManagingDirector(MD)orexecutiveofficerattherateofoneofficerperone

organization.Therateofresponseandapplicabilityon270organizationssurveyedis60%.The

pathanalysishasbeenappliedtotesttheconceptualframework.Moreover,inordertosupportthe

studyoutputwhichisdonequantitativelyandqualitatively,theindeptinterviewtechniqueshave

thusbeenappliedasatooltoexplainthedetailsofstudyoutputbywhichrelevantandnon

relevantfactorspertainingtoinnovativenesshavebeenlistedout.Interviewedtargetsaredivided

into3groups,namely1)executivesfromtheprivatesectorwhichisawardedwithinnovation

prize,2)specialistoninnovationfromthepublicsectorand3)professorsoninnovationfrom

educationalsector.
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 Theconceptualframeworkistobebasedforanalysiscomposesof3mainfactors,

namely1)OrganizationalEnvironment,with5subfactorsincluded.2)HumanResource

Management,with4subfactorsincluded.3)LearningandKnowledgeSharing,with4sub

factorsincluded.Alloftheabovementionedfactorsaffectorganizationalinnovativeness.

Throughstudy,itisfoundamongthesurveyedpopulationthattheorganizationalinnovativeness

listedintheStockExchangeofThailandisconsiderablyhigh.Thereare6independentvariables

concerneddirectlyaffectingorganizationalinnovativeness,rangingfromthemostpositivefactors

totheleastpositiveones.Thesearecommitmenttolearning,customerfocus,management

supportandattitudetowardchange,organizationalstructure,intraorganizationalknowledge

sharingandcontingencyreward.Otherindependentvariablesincludeperformanceappraisal,

slackresources,interfunctionalcoordination,andinductionsystemallofwhichareindirect

factorsaffectinginnovativeness.Moreover,therearebothnodirectandindirectindependent

factorssuchassharedvision,opennessmindednessandtraininganddevelopment.

Withtheabovementionedvariables,customerfocusisconsideredtobethepositive

directandindirectfactorscontributingmosttoinnovativeness,followedbymanagementsupport

andattitudetowardchange,thecommitmenttolearning,contingencyreward,theknowledge

sharing,theorganizationalstructure,slackresourcesandtheinterfunctionalcoordination.Apart

fromtheaforementionedfactors,therearedirectandindirectfactorsunfavorableto

innovativeness.Theyarefactorsonhumanresourcemanagementpertainingtoinductionand

performanceappraisal.

Moreover,throughstudy,itisfoundthatfactorscausedbyincreasingexternal

environmentalchangehavealsoaffectedandpromptedthenecessityforinnovativeness.Even

thoughmanyorganizationsandThailandasawholearefacingpressuresfromtheenvironment,

Thailandisstillregardedasacountryincapableofinducingchangesleadingtoinnovativenessfor

sustainablecompetitiveness.ItisalsofoundthrustudythatforThailandtoheadinthedirection

ofbecomingacountryofinnovation,itmustlearntorepositionitsentireprocessofthecountry

byplacingitsimportanceonthechangesperceptionandsupportbyitsleaders.Thestrategic

changeofThailandcanbemadepossiblethroughusageoftheexpertiseofitspopulationinorder

toderivedifference,throughchangeofitseducationalandlearningsystems,andfinally,through

theinterconnectionsamongthepublic,educational,andprivatesectorsofThailand.
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HurleyandHult(1998)      

Rainey(1999)       

Lyonetal.(2000)       

NorthandSmallbone(2000)         

 5 6 3 5 4



:กWangandAhmed,2004.



 ก2.1กกกก

กกกกกกก

กกกกก

 กกกกก

กกกกกก

ก(WangandAhmed,2004)

2.1.3.3ก(StagesofInnovation)

กกกกกก

กกกก ก

กกกก ก

กกก2กก(Generation)ก

(Adoption)(GopalakrishnanandDemanpour,1997)กกก

กกกก กก

/กกZaltmanetal.(1973)
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กกกกก2ก(Initiation)ก

(Implementation)กกก

(OpennesstotheInnovation)กกกกก

กVandeVen(1986)กกก

กกกกกกก

ก

 กHurleyandHult(1998)ก2

กก(Innovativeness)ก

ก(CapacitytoInnovate)กกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกกก

กกกกBurnsandStalker(1961)

กกกก

กRogers(1983)กกก

กกกกกก

กกCohenandLevinthal(1990)กก

(AbsorptiveCapacity)กกก

กกกกก

กกกก

กกก

กกก(HurleyandHult,1998)

กกกกกก

ก(KimberlyandEvanisko,1981;

DamanpourandEvan,1984)กกก(Ettlie,1980;Rogers,

1983;VandeVenandRogers,1988)กกกกกก

ก กกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกกก
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กกก(BurnsandStalker,1961;KimberlyandEvanisko,

1981;Zmud,1982;DewarandDutton,1986;Kimberly,1986;GatignonandRobertson,1989;

Capon,Farley,HulbertandLehmann,1992)กกกก

กกก

กกก(Ettlie,1980;VandeVen,AngelandPoole,1989;King,1992)ก

กกกกกกก ก

 กกกกก

กกก



2.1.4ก

 (GeneralTheory)กกก

กกกกกกกกก

กกกกกก

ก(Wolfe,1994)กกกกกกก

กกกกก

กกกก

ก(Eveland,1991Wolfe,1994)

กกกก2

กกกก

กก(Hurtetal.,1977)กกก

กกกก

ก กกกกก

(HurleyandHult,1998)กกกกก

(Kimberly,1981;Rogers,1983)กกก

กกกกก

กกก(GopalakrishnanandDemanpour,1997;Tang,

1998)กกก

กกก3ก(GopalakrishnanandDamanpour,1997)

กกกก

กกก(Schumpeter,1934;Schmookler,1966;
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Mansfield,1968;Mansfield,SchwartzandWagner,1981;Scherer,1984)ก

กกกก

กกกกก

กก(Sahal,1981)กกก

กกกกกกก

กกกกก

กก(VarianceSociologists)ก

กกกกกก

(กก)

กก

กก(AikenandHage,1971;BaldridgeandBurnham,1975;Kimberlyand

Evanisko,1981)กกกกกกก

กกก กก

(Damanpour,1987)กกกก(Ettlie,etal.,

1984;DewarandDutton,1986)กกกก(Capon,etal.,

1992)กกก(ProcessSociologists)กก

กกกก

ก(Tushman,1979;Starbuck,1983;Kanter,1983;VandeVen,etal.,1989)กก

กกก ก

กกกกกกก

กกกกก

กก(VandeVen,1986)GopalakrishnanandDamanpour(1997)

กกกก2.2
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2.2กกกกก



ก 

กก

ก ก



ก

(Economists)

ก AcsandAudretsch(1990),

Scherer(1984),Pavittetal.

(1989),Schumpeter(1934),

Mansfield(1968),Schmookler

(1966),KamienandSchwartz

(1975),NelsonandWinter

(1977),Winter(1984)

ก

กกก

ก

ก

ก

ก

ก





ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก



ก

ก

ก
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2.2()



ก 

กก

ก ก





(Technologist)





(Contextual

Technologists)

































ก

(Organizational

Technologists)





ก

(

ก)



































ก

















TushmanandAnderson(1986),

HendersonandClark(1990),

UtterbackandAbernathy

(1975),Sahal(1981),Foster

(1986)





























KatzandAllen(1982),Farris

(1988),Souder(1986),

LeonardBartonandSinha

(1993),RobertsandFusfield

(1981),DiTomasoetal.(1993),

Gold(1983),Ettlie(1986),

Tushman(1979)









ก





ก

ก

กกก



ก



ก



ก



ก

กก

ก

ก

กกก

กก

ก



กก





ก

ก



 25 

 

2.2()



ก 

กก

ก ก



ก(Sociologist)

กก



(VarianceSociologists)



























ก

กก

(ProcessSociologists)



ก































ก

(ก)



GatignonandRobertson

(1989),Caponetal.(1992),

KimbrerlyandEvanisko

(1981),BurnsandStalker

(1961),DewarandDutton

(1986),Ettlieetal.(1984),

AikenandHage(1971),

BaldridgeandBurnham

(1975),Damanpour(1987)















Rogers(1983),Harveyand

Mills(1970),VandeVenetal.

(1989),Starbuck(1983),

Kanter(1983),Wilson(1966)



ก

ก

กก

กก

กกก

ก

กก

กก

กก

(

กก

)

ก



กก

ก

ก

ก

ก



กกก





กก

ก



กก

:กGopalakrishnanandDamanpour,1997.
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SubramanianandNilakanta(1996)ก

กกกกก กก

กกกกกกกก

กก

 กกกก(Systemtheory)ก

กAmabile(1988a)กก

ก(ก)กกก

กกกกกกก

กก(Briggs,1992)

กก(Input)กก(InternalProcess)

(Output)ก(Vecchio,HearnandSouthey,

1998) กกก ก

กก

กกกกกกกกก

KleinandSorra(1996),Padmoreetal.(1997),Tang(1998)Cooper(1998)

 HurleyandHult(1998)MoormanandSlotegraaf(1999)

กกกกกกก

GharajedaghiandAckoff(1984)

กกกกก

กกกก

กกกกก ก

กกกกก

กกกก

กกก

กก(Read,2000)(StageModel)กก

(LinearModel)กกก

กกก

(CummingsandWorley,1997)กก

กกกก

กกกกก
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ก(OpenSystemsModel)กก

กกก

กกกก  ก

กกก

กกกก

(Briggs,1992)

(SystemApproach)กกกกก

 กกกกก

(Padmoreetal.,1998)กกก

กกกก

กก กกกกก

กกก(Damanpour,1991;SubramanianandNilakanta,1996;Spivey,Munson

andWolcott,1997;Tang,1998;Yamin,Marondo,GunasekaranandSarros,1999)

กSpiveyetal.(1997)กก2ก

กกกกกกก

กกกกกFiol(1996)ก

กกกกกกกก

กกกกก

กกกกก

กก(Read,2000)



2.1.5กกกกก

 กกก(Cooperand

Kleinschmidt,1987;LiandCalantone,1998;Mone,MckinleyandBarker,1998;Panayides,

2006)กกกกกก

(SubramanianandNilakanta,1996)TatikondaandMontoyaWeiss(2001)

กกกก

กDamanpourandEvan(1984)Hanetal.(1998)

กกกกกกกก

กDamanpourandGopalakrishnan(2001)กก
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กกกกกกIttnerand

Larcker(1997)กกกก

กกกก

กกกกPalmerandBrookes

(2002)  กกก

DamanpourandGopalakrishnan(1999)กก

กกกก ก

กกกกก

กกBakerandSinkula(2002)ก

กกก

กกกกกก

ก(Vazquezetal.,2001;MarsiliandSalter,2005)

กกกกก

(Moneetal.,1998)กกกก(CooperandKleinschmidt,1987;

Rogers,1983,1995;Cooper,2000)กกก

ก(LiandCalantone,1998)



2.1.6กกก

กกกกก ก

กกกก

กกกก(Paladino,2006)

กกกกก ก

กกก(Complexity)

ก(Tacitness)ก(Grant,

1991)กกกก

ก(SharmaandVredenburg,1998)ก

กกกกกก

กกกกก

(MuffattoandPanizzolo,1996)ก

กกกกกก
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กก(Roberts,1998)ก

กกก

กกก(GatignonandXuereb,1997)



2.2กก(ResourcebasedView)



กกกก

กกกกก

กกกRicardo(1817),Schumpeter(1934),Penrose(1959),Ansoff(1965)

Andrews(1971)กกก

กก(Caves,1980)

กกกกก

(Wernerfelt,1984)กก

กกก

กกกก(Grant, 1991) ก

ก(Asset)(Capability)

กก(Ability)กก

กกก

กกกกก

กกกกกก ก

ก กกกกก 

ก(SiripongPreutthipan,1999)ก

Grant(1991)กกก

กกกก ก

กกกกกก

กกกกกกกก

กกกกกกกก

กกกก

กก
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กกกกก

กกกก(Amit

andSchoemaker,1993;Rao,1994)กก

กกกก

กAmitandSchoemaker(1993)ก

ก(StrategicAsset)กกก

ก(Barney,1986a)กกก

ก(LearningbyDoing)(DierickxandCool,1989;ReedandDeFillippi,

1990;CoolandDierickx,1994)ก

ก

ก(Barney,1991;MahoneyandPandian,1992;

Rao,1994;SchoemakerandAmit,1994)กก

กก

กกกกกก

กกกก

ก



2.2.1กก

กกกกก 1960

(Learned,ChristensenandGuth,1969)ก

กกกก กก

ก กกก

กLearnedetal.(1969)กก

กก

กกก

กกกก(HayesandClark,1985;Womack

etal.,1991;Nelson,1991;ClarkandFujimoto,1991;Barney,SpenderandReve,1994;

HendersonandCockburn,1994;LevinthalandMyatt,1994)

กก

ก(FirmSpecificCapability)กก
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กก(Penrose,1959;Rumelt,1984;Teece,1984;Wernerfelt,

1984)กก

กกกก 

(DynamicCapabilities)(Teece,PisanoandShnen,1997)

กกก

กกกSchumpeter(1942),Penrose

(1959),NelsonandWinter(1982),Teece(1976,1986a,1986b,1988b),Hayes,Wheelwrightand

Clark(1988)PrahaladandHamel(1990)กก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกกกก

กก ก

กกก(TerpstraandYu,1988;YuandIto,

1988)กกกกก

(GatignonandAnderson,1988;HamelandPrahalad,1990)กก

กก(KnowHowก

ก) ก(กกก) กก

(ก) กกก

กกกกก(Teeceetal.,1997)

Barney(1991)กกกกก

ก กก 

กกกกกกก

กก(Daft,1983)

กกก(FirmSpecificResources)ก3

(Barney,1991)(1)กก(PhysicalCapitalResources)

กกก

(2)ก(HumanCapitalResources)กก

กกกก

ก(3)กก(OrganizationalCapitalResources)ก

กกกกกก



 32 

 

ก กกก

กกกก กกก

กก(YuchtmanandSeashore,1967)HoferandSchendel(1978)

กก6กกกก(PhysicalResources)ก

(HumanResources)ก(TechnologicalResources)กก

(OrganizationalResources)กก(FinancialResources)(Reputation)

กกก

กกก(TallmanandFladmoeLindquist,

1994) กกกกกกกก

(Wenerfelt,1984;Barney,1986a,1991;Chi,1994;TallmanandFladmoeLindquist,1994)

กกSiripongPreutthipan(1999)ก

1.กกกก

กก(Barney,1991)กก

กกกกกก

กกกก(Kogut,1991;Korbin,1991)Barney(1991)

 กกกก

กกกก

2.กกกกก

กกก(Barney,1991)ก

กกกก กกกกก

กกกกกกกก

กกกกกกกก

ก(GomezMejia,1988)กกกกก

กกก

ก(SiripongPreutthipan,1999) 

3.กกกก

ก ก

ก(KumarandSiddharthan,1994)ก

กกก(Gruber,Mehtaand

Vernon,1967;Hirsch,1970;Cavusgil,1976;McGuinness,1978)
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4.กกกกก

กกกก(Porter,1990;Collis,1991)Barney(1991)

กกกก กก

ก กก

กกกกก กก

กก(DierickxandCool,1989)

กกกกกกกก

กกก(Tichy,1983)

5.กกกกก

กก(TallmanandFladmoeLindquist,1994)ก

กกกกกกก

กก(JointVenture)ก(Franchise)

ก(Alliance)กกกกก

กกกก

กก(SiripongPreutthipan,1999)

6.กกกก(Gebhart,1996)ก

กก

กกกก

ก(Caudron,1997)กก

กก

ก(Weylman,1996)

กกกก

กกก

(Barney,1991)กกกกกก

(Paladino,2007)กกกก(Penrose,1959;

Wenerfelt,1984)กก(Azzone,BerteleandRangone,1995)

กกกกกกก

ก(Penrose,1959;Barney,1986a)ก

กกกกกกก(Chang,1995)กก

กกกกก(Collis,1991;Connor,
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1991;Grant,1991;AmitandSchoemaker,1993;Peteraf,1993;TallmanandFladmoeLindquist,

1994)กกก

กก(Barney,1991;Peteraf,1993)กกกก

กกกกก

ก(TallmanandFladmoeLindquist,1994)ก

กกกก(Selznick,

1957)กก

ก(Dunning,1993)

CoolandSchendel(1988)กกก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกกก

กก(DierickxandCool,1989)

กกกกก

กกก(LippmanandRumelt,1982)

กกกกกกก

(Peteraf,1993)กกกกก

กกกก(Rumelt,1984;Wernerfelt,1984)ก

กกกกก

ก(Rumelt,1984)

KnowHow(Teece,1976,1980)

(DierickxandCool,1989)HammondandSlocum(1996)กก

กกกก

กFisher(1996)กก8ก

กกกกก

กก(TalentedPeople)กกก

กก

กกกกกก

กกกกกกกก

กกกกก
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กกกกก

ก(Teece,1980,1984)

SnowandHrebiniak(1980)กกก

ก(DistinctiveCompetencies)ก

10กกกกก

กกกกก

ก กก

ก กกกก

กกกกกกก

กกกกกกกก

กกกกกก

(Cray,1984)กกกก

กกก กกก

กกกกกก(Penrose,

1959;Williamson,1975;Teece,1980,1982,1986a,1986b;Wernerfelt,1984)RBVก

กกกก(ImperfectlyImitable)ก

ก(ImperfectlyMobile)ก

กกกก

กกก(Wernerfelt,1984;

DierickxandCool,1989;Barney,1991;Connor,1991;Grant,1991;MahoneyandPandian,

1992)

กกกกกก

กกกก(Grant,1991)1980ก

กกกกกก

กกกก

(BuzzelandGale,1987)กกกกกก

กก กก ก

กกกกกก

ก(Rumelt,1982)กก(Teece,

1988a) กกก
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กก(Barney,1986a)กกกก

ก(Grant,1991)ก

กกกกกก

กกกกก

กกก(Grant,1991)กก

 กกก

กกกกกก

ก

กกกก

กกก กก

กกกก



2.2.2กกก

ก

กกกก

กกกก

ก(Wernerfelt,1984;DierickxandCool,1989;Barney,

1986a,1991;MahoneyandPandian,1992;AmitandSchoemaker,1993)กก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกกกก(Oliver,

1997) กกกก

กกกกกก

ก กกกก

กกกกก ก

ก(Rumelt,1982;ReedandDeFillippi,

1990;AmitandSchoemaker,1993;LippmanandPeteraf,1993;Ginsberg,1994)

กกกกกก

กกกกก(Barney,1991,1992)ก

กกกก
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กกก3กก

กกกก

กกก ก

กกกกกกกก

ก(TallmanandFladmoeLindquist,1994)

กกกกก

กกก(Powell,1992)

กBarney(1991)ก

(Valuable)ก(Rare)ก(ImperfectlyImitable)

(ImperfectlySubstitutable)กกก

กก

(LippmanandRumelt,1982;Barney,1986a;1986b;DierickxandCool,

1989;Shoemaker,1990)กกกก

กกก กก

กกกกก

กก

กกกDierickxand

Cool(1989)ก

(NonTradeable)ก(NonImitable)

(NonSubstituable)

กกกกกก

กกกก

(Penrose,1959;Barney,1986,1991,1994;SchoemakerandAmit,1994)ก

กกกก

 ก กก

กกกกกกก

(Barney,1986a;DierickxandCool,1989)กกก

กก

(Rumelt,1984;Barney,1991;MahoneyandPandian,1992;Amitand

Schoemaker,1993;Peteraf,1993)กกก
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กกกก

กก(Barney,1991)

กกกกก

กกกกกก

กกก(Strategic

Orientation)กก

กกกก ก

กกกกก

(Oliver,1997)

กกกกกกก

ก(Penrose,1959;Barney,1991,1994)MahoneyandPandian(1992)

กกกกก

กกกกกกก(FirmHeterogeneity)

กกกก

กกกก

กกกก

กก(Peteraf,1993)กกก

กก(ValueCreatingStrategy)(Barney,1991)ก

กก

กก

กก4กก

กก(Durability)

(Transparency) กก(Transferability) ก

ก(Replicability)(Grant,1991)Grant(1991)ก

กกกกกก

กก ก

กDierickxandCool(1989)ก

กกกกก

กกกกกกกก

กก
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 2.2.3กก

กกกกก

กกกกก

กกกกกกกก

กก(Conner,1991)กก

กกก

กกก

กกก

กกกก

กกกกกก

ก(SiripongPreutthipan,1999)ก

กกกกกกก

กกกกก ก

ก 

กกกก 

กกก กกก

กกก(ResourceBundles)กกก

ก(BatesandFlynn,1995)ก

กกกก(Collis

andMontgomery,1995)กก

กกกกกกก

กกก(Peteraf,

1993;Teeceetal.,1997)



2.3กก(LearningOrganization)



กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกก
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กกกก

ก(,2549)กกก

กกกกกก

กกก

ก

กกกก

กกกก

กกกก

กกกกก

ก

กกกก(Roger,

1986,2533)กกก

กก

กกกกก

(MarketingScienceInstitute,1992/1994,1993;Sinkula,1994a;SlaterandNarver,1994a,1995;

Lukas,HultandFerrell,1996)กXerox,GeneralMotors,Federal

ExpressIntelกกกก

(HultandFerrel,1997a)FederalExpressกก

กก(IntellectualCapital)กก

กกกFederalExpressกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกกก(Dumaine,1994)

กกกกกกกกCangelosi

andDill(1965)กกกกก

กกกกก3กก

กกกก(CangelosiandDill,1965;March

andOlsen,1975;Argyris,1967,1976,1977a,1977b;DuncanandWeiss,1979;Shrivastava,

1983;DaftandWeick,1984;FiolandLyles,1985;Herriottetal.,1985;LevittandMarch,1988;

Stata,1989;Senge,1990a;Parkhe,1991;Huber,1991;Garvin,1993)ก
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กกกก

ก(DuncanandWeiss,1979;Hedberg,1981;Shrivastava,1983;FiolandLyles,1985;

LevittandMarch,1988;Stata,1989;Huber,1991)กกก

กกกกก

(FiolandLyles,1985)Hedberg(1981)กกก

กกกกกกก

กกกกกก

กArgyrisandSchon(1978)ก

กกกก

กกกกก

กกก

กCohenandLevinthal(1990)ก(Absorptive

Capacity)กกกก

กกกก

กกกกกกก

กกก

กกก(Cohenand

Levinthal,1990)กกกก

กกกกก

กก

 กกกกกก (Behaviorbased

Process)กก(HultandFerrel,1997a)ก

กกกกกก

กกก(Garvin,1993)

Senge(1990b)กกกกกก

กกก

กกกก

กกกกกกก

กกก(SlaterandNarver,1995)กก

กก(Learn)ก(Behave)(HultandFerrel,1997a)
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 กกกกก

กกกก ก

(KnowledgeBased)(IntellectualCapitals)ก

กกก

(Competence)(Professional)

ก(Knowledge)ก(Skills)

กก(LifeLongLearning)(Senge,1990b)

กก กก

กกกก(SlaterandNarver,1994a)Sinkula(1994a)

SlaterandNarver(1994a,1995)กกกก

ก(1)ก(InformationAcquisition)(2)กก

(InformationDissemination)(3)กกก(SharedInterpretation)

กกกกกก

ก กกกกก

()กก(ก)ก

กก

กกก

(ArgyrisandSchon,1978,1996)

 กกกกก

กกกก

กกกก(Hult,1998)Paladino(2007)ก

ก(1)กกก(2)ก

กกกก(3)กกก(Belohlav,

1996)กกกกก

กกก(Slocumetal.,1993;Webster,1994;GalunicandRodan,

1998)กกกก กกก

กก(Belohlav,1996)ก

กกกกก

กกกก(Mahoney,1995)

กกก
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กกกกก(Crossan,

Lane,WhiteandDjurfeldt,1995)

 

 2.3.1กก

กกกกกกก

กกNorman(1985)กกกกกก

กกกก

ก

กกSenge(1990b)ก

ก(MentalModels)กกก

กก

กกกกก

กกกก

กกกกกกก

กก(Diamond,1986;Sackman,1991;SlaterandNarver,1995)ก

กกกกกก(Sinkula,

1994a;SlaterandNarver,1994b,1995)กก

กกก

กกกกกกกก

ก(,2551)Salaman(1995)

กก2.2












2.2กก(TheOrganizationalLearningCycle)

:กSalaman,1995.



กก 

กก กก 

กก 
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 กกกกกกก

กกกก

กกกกกก

กก

กกกกกSenge(1990b)

5ก(TheFifthDiscipline)กกกก

2.3.1.1ก(SystemsThinking)

กก

กกก

กกก(Complexity)

กก

2.3.1.2ก(PersonalMastery)

กกกก

กกกก

ก(KnowledgebasedEconomy)

กก(LifeLongLearning)

2.3.1.3กกก(MentalModels)

กก

กกกก

กกกก

(EmotionalQuotient:EQ)กก

กกก

2.3.1.4กก(SharedVision)

ก(CorporateVision)

กกกกกกก

กกกกกก

กก กกกก

 กกกก
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2.3.1.5กก(TeamLearning)

กกกกก

กก

กกกกก กกก

กกกกกก

กก

กกกกกกกก

กกDay(1991,1994)ก(Learning

Capability)4กก(OpenMindedInquiry)กกก

(SynergisticInformationDistribution)กก(MutuallyInformed

Interpretations)ก(AccessibleMemory)ก

กกกSinkula(1994b)กกกก

ก(LearningFoundation)กก(SharedVision)ก

กกก(LearningAxioms)ก(CrossFunctional

Teamwork)ก(OpenMindedness)กกก(Experience

Sharing)กTobin(1993)กกกกก

กก(VisibleLeadership)ก

(ThinkingLiteracy)ก(FunctionalMyopia)กก

(LearningTeams)กก(ManagersasEnablers)2.3

กDay(1991)กกกก

Tobin(1993)Sinkula(1994b)กก

กกSenge(1990b)กกกก

กกกกก กก

กกกกก

กกกกกก

กกกกกกก

กกก2.3









 46 

 

2.3กกกกก



กก ก

Day(1991,

1994)



ก

(Learning

Capability)

1.ก(OpenMindedInquiry)

2.กกก(InformationDistribution)

3.กก(Interpretation

Capability)

4.(AccessibleMemory)

Galerand

VanDer

Heijden

(1992)

ก

ก

(Learning

Checklist)

1.ก(LearningCulture)

2.ก(Openness)

3.กกก(FreedomtoExperience)

4.กก(CommitmenttoLearning)

5.กก

(ClosenessinPlanningandAction)

6.กก(CaptureofLessonsLearned)

7.กก(MutualTrust)

8.กกก(CoordinationofActivities)

McKee

(1992)

Norman

(1985)

กก



(LearningSkills)

1.กกก(InterpersonalSkills)

2.กก(AnalyticalSkills)

3.กกกก(OrganizationalSkills)

4.กกกก(EcologicalSkills)

Senge

(1990b)

ก

(Learning

Disciplines)

1.ก(PersonalMastery)

2.กกก(Mental

Models)

3กก(SharedVision)

4.กก(TeamLearning)

5.ก(SystemThinking)
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2.3()



กก ก

Sinkula

(1994b)

ก



(Learning

Foundations)

1.กก(SharedVision)

2.กกก(LearningAxioms)

3.ก(CrossFunctional

Teamwork)

4.ก(OpenMindedness)

5.กกก(ExperienceSharing)

Slaterand

Narver

(1994b,

1995)

ก

ก

(Learning

Element)

1.(Entrepreneurship)

2.ก(FacilitativeLeadership)

3.ก(OrganicStructure)

4.กกก(Decentralized

StrategicPlanning)

5.ก(MarketOrientation)

Tobin

(1993)

ก



(Learning

Foundation)

1.ก(VisibleLeadership)

2.กก(ThinkingLiteracy)

3.ก(FunctionalMyopia)

4.กก(LearningTeams)

5.กก(ManagerasEnablers)

Wickand

Leon

(1993)

ก

ก

(Learning

Elements)

1.ก(DefinedVision)

2.ก(MeasurableActionPlan)

3.กก(SharingofInformation)

4.ก(Inventiveness)

5.ก(ImplementationAbility)

Hultand

Ferrel

(1997a)

กก

ก

(Organizational

Learning

Orientation)

1.กก(TeamOrientation)

2.กก(SystemOrientation)

3.กก(LearningOrientation)

4.กกกก(MemoryOrientation)
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2.3()



กก ก

Marquardt

(2002)

ก



(Learning

Subsystem)

1.ก(SystemsThinking)

2.กกก(Mental

Models)

3.ก(PersonalMastery)

4.ก(SelfDirectedLearning)

5.กก(Dialogue)



:กHultandFerrel,1997aMarquadt,2002.



กกกกก

(Stata,1989)กกกกก

กก(Hedberge,1981)กกก

กกก ก

กกกกก

กก(Nanda,1996)HamelandPrahalad(1990)

 กกกกกก

กก(CapabilityBuildingPerspective)ก

กกกก

ก(Stata,1989)



2.3.2กก

กกกกกกกก

กกกก

กกกกกก

กก

(HurleyandHult,1998;MoormanandMiner,1998;Moneetal.,1998)กก

(Dixon,1992)
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ก(ArgyrisandSchon,1978)ก(Sinkulaetal.,1997)ก

ก(MoormanandMiner,1998)

 กกกกก

กกกกก

กกกกกกกกกก

กกกกก

(Jelinik,1979)กกกCohen(1991)ก

กกกกกก

กกก(InformationAcquisition)

(Sinkula,1994a;SlaterandNarver,1994b,1995)กก

กกกกกกก

กกกก

กกก

(Kerin,MahajanandVaradavajan,1990)



2.4กกกก

กก



กกกกก

กก(Zaltmanetal.,1973;

Rogers,1983)กก

(WestandFarr,1990)กกกกกกก

กกกกก

กกก

ก(Paladino,2006)

กกกก

กกกก

กกก

กกก

กก(Barney,1991)ก
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กกก

กกกก

กก(Teeceetal.,1997;Fiol,2001)

กกกก

ก(Hadjimanolis,2000)กกก

ก(KingandZeithaml,2003;

MartinandSalomon,2003)กก

ก กกกกก

กกกกกกก

กกก

กกกก

กกกกก

กกก 

กกกกก

กกกกกกก

(Siguawetal.,2006)กกก



1. กกกก

กกกกก(ContingencyTheory)

กก ก

กก กก

กกก กก 

(LawrenceandLorsch,1967)

2. กกกกกก

กกกกก(StrategicChoiceTheory)

 กกก

กกกก

(Child,1972)กก



3. กกกกกก
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กกก(DosSantosandPfeffers,

1995)กกกกกก

กก

4. กกกกกกกก

กก(Damanpour,1987)ก

ก



 กกกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกกก

กกกก กกก

กก กกกกกก

กกกกก

กกกกก

กกก ก

กกก

กกกก

กกกกก

กกก









3



ก


กกก

กกกก

กกกกกก

กกกก

กกกกกก

ก



3.1กกกก



กกกก

กกกกก

กก(WernerfeltandMontgomery,1988)กกกก

กก(Wernerfelt,1984)ก

(StrategicCapability)กก(Moingeonand

Edmondson,1996)HamelandPrahalad(1990)ก(CoreCompetencies)

กกกก กก

กกกกกก

กกกกก

(Stevenson, 1976) กกกกกก

กกกกKnowHow(Shuen,

1994)(ItamiandRoehl,1987)

กกกกก(Teeceetal.,1997)ก

ก

(InformationbasedResources)กก
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กกกก(ItamiandRoehl,1987)Jacobson(1992)

 กกกก

กกก

กกก(Barney,1986a)

ก(Jacobson,1992)

กกก(Winter,1987;Reed

andDeFillippi,1990)กกกกก

กกกก

 กกกกกก

กก(SchwartzandDavis,1981;

Barney,1986b)กกกก

กก(HurleyandHult,1998)

กกกกก

(Barney,1986b;HuntandMorgan,1995)กกก

กกก

กQuinn(1988)กก

กกกกกกก

กกก ก

กกก

กHurleyandHult(1998)กกกก

กกกกก

กกกกกก

กกก

กก(StrategicDirection)กกก

กกก(GatignonandXuereb,

1997) กกกก

ก กก ก

กกกก

(EntrepreneurialOrientation)(NamanandSlevin,1993)ก

ก(Cooper,WooandDuckelberg,
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1989)กกกก

กกกกก

กกกก(SlaterandNarver,1993,1995)กก

กกก(NamanandSlevin,1993;

Hultetal.,2004)กกกก

กBart(1998)กกกกกก

กกกกOzsomer,CalantoneandDi

Benedetto(1997)กกก

กก

Schlegelmilch,DiamantopoulosandKreuz(2003)กกกก

กกกกกก(Business

Model)กกก

กกก 

 กก กก

กกกกกก

กกกก(OrganizationalCompetency)

กก(Warren,2002) กกก

กกกก

ก(Winter,2003)กกก(1)ก

(LearningPhilosophy)กกกก

กกกกกกกก

กกกก(2)

ก(StrategicDirection)กกกก

ก(ContinuousImprovement)ก

กกก(3) กก(Transfuctional

Acclimational) กกกกก

กก

กก(SystemApproach)กก

กกกกก(InnovationOrientation)
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กกกกกกกกก

กก(PrahaladandHamel,1990;Hitt,KeatsandDeMarie,1998)

 กกกก

กกกกก

กกก(Nelson,1991;Kumar,2002;VeronaandRavasi,

2003;RitterandGemunden,2004)ก

กกกกกกSiguawetal.

(2006)กกกกกก

ก5กกกกก

ก ก กกก

ก

กกกกกก

กกกกกกก

กกก กกกกก

กกกกกก

กกกกกก(Siguawetal.,2006)ก

กก3.1



3.1กกก



ก ก

กกBloch(2005),Freeman(1994),Grupp(1998),Marsili

andSalter(2005),Tippingetal.(1995)

กกก

กกก

Hanetal.(1998),LukasandFerrell(2000),Varela

andBenito(2005),Zhouetal.(2005b)

กกก

กกก

ก

Chenetal.(2005),KimandMauborgne(2000),

TushmanandOReilly(1996,1997),vonHippeletal.

(1999)

กกก LarsenandBallal(2005),ONeilletal.(1998),

Rogers(1995),VandeVenetal.(1999)
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3.1()



ก ก

กกก

ก

AnsoffandStewart(1967),BrownandMaylor

(2005),Freeman(1994),MilesandSnow(1978)

กกกก

ก

Bolton(1993),Conway(1997),Cozijnsenand

Vrakking(1993),Freeman(1994),Heydebreck

(1997),Kanter(1983),Kiely(1993),Nadlerand

Tushman(1990),Szakonyi(1994),Thamhainand

Kamm(1993),Webster(2004)

กก

กกก

Amabile(1997),AtuaheneGimaandKo(2001),

Berthonetal.(1999),Calantoneetal.(2002),Hultet

al.(2004),HurleyandHult(1998),KunduandKatz

(2003),Manu(1992),ManuandSriram(1996),

MairesseandMohnen(2002),Subramanianand

Nilakanta(1996),Tang(1999),Vazquezetal.(2001),

Woodside(2005),Worrenetal.(2002)



:กSiguawetal.,2006.



กกก ก

กกกกก

กกก(Hultetal.,

2004) กกกกก

กกกกก

กก(Porter,1985)กกก

กก(Deshpande,FarleyandWebster,1993;Yamin,Marondo,

GunasekaranandSarros,1997)
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3.2กกก



กกกกกกก

กกกกกกกก

กกกกRead(2000)ก

กกกกกกก

ก3.2



3.2กกก



กก MSCFCNHRTMKNLSCDSPFSCITE

AtuaheneGima(1996c)       

Ballbontinetal.(1999)       

Spiveyetal.(1997)         

Tang(1999)       
SirilliandEvangelista(1998)         

Ozsomeretal.(1997)           

Soderquistetal.(1997)         

Cho(1996)          

Zhuangetal.(1999)        

HurleyandHult(1998)        

Keogh(1999)        

Shaw(1998)       

Birchalletal.(1996)          

McGourtyetal.(1996)        

ZienandBuckler(1997)       

 9 8 7 5 4 3 2 2 2221



:กRead,2000
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:MSก(Managementsupportforaninnovativeculture)

 CFกก/(Customer/marketfocus)

 CNก(Communication/networkinginternalandexternal)

 HRกก(HRstrategiesthatemphasisinnovation)

 TMก(Teamandteamwork)

 KNกก(Knowledgemanagementanddevelopment)

 LS(Leadership)

 CDก(Creativedevelopment)

 SPก(Strategicposture)

 FS(Flexiblestructure)

 CIก(Continuousimprovement)

 TEก(Technologyadoption)



กกRead(2000)กก

กกกกกก/

กกกกกก

ก กกกกกก

กกกก

ก

กกก ก

กกกก

กกก





3.2.1กก(OrganizationalEnvironment)

กกกก

กก(OrganizationalStructure) ก

(InterfunctionalCoordination)กกก(CustomerFocus)ก

ก(ManagementSupportandAttitudetowardChange)

กก(SlackResources)



 59 

 

3.2.2กก(HumanResourceManagement)

กกกกก

(Induction)กก(TrainingandDevelopment)ก

(Appraisal)กก(ContingencyReward)



3.2.3กก(LearningandKnowledgeSharing)

กกกกกก

(CommitmenttoLearning)กก(SharedVision)ก(Open

Mindedness)กกก(IntraorganizationalKnowledgeSharing)



3.3กก



 กกก(Stegalletal.,1976;Albert,

1981)กกกก

ก(CovinandSlevin,1989)ก

ก(Cooper,1979;Boskin,1984;Chilton,1984)กกก

กกก(Sandberg,1986)

กก  (Hostile

Environment)กกกกก

กก กก 

ก(BenignEnvironment)ก

กกกกกก

กกกก(Khandwalla,1976/1977;MillerandFriesen,1983)

 กกก 

กกกก

ก(Environment

Turbulence)กก

ก(FriedmanandGoes,2000)กกกกก

กก(Calantone,GarciaandDroge,2003;

Chandy,Prabhu,JaideepandAntia,2003)กก
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กกก(Miller,Droge

andToulouse,1988)กกก

กก

กกกก(Milleretal.,

1998) กกก

(VolatileEnvironment)(Johnson,Meyer,Berkowitz,EthingtonandMiller,

1997)LiandAtuaheneGima(2001)กก

กก 

กกHall(1980)กก

กก กกก



Langerak,PeelenandCommandeur(1997)ก

กกกกกก

กกกกก

กกกก ก

กกกก

ก(Zaltmanetal.,1973;MillerandFriesen,1978;Miller,1983;Hanetal.,

1998;HurleyandHult,1998)กกก

กกกกก

ก

กกกกก

กกSlaterand

Narver(1994a)กกก

กกกก

กก กก

กกกกกกก

กกกกก

ก(KyddandOppenheim,1990)
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กกก

กกกกก

กกกก3.3



3.3กกก



 ก

กกChandler(1962),Rumelt(1974),Mintzberg(1979),

HallandSaias(1980)

กกกกก

ก

MillerandFriesen(1982),CovinandSlevin(1986,

1988)CornwallandPerlman(1990)

กกกกก

ก

Kilby(1971),Mintzberg(1973a),Biggadike(1976),

PfefferandSalancik(1978),MillerandFriesen

(1982),Miller(1983),Khandwally(1987)Sandberg

andHofer(1987)

กกกกก

กก

Khandwalla(1977),Miller(1983),Burgelman

(1984),MaidiqueandHayes(1984),Drucker(1985),

StevensonandGumpert(1985),Schuler(1986),

BahramiandEvans(1987),CovinandSlevin(1988),

HisrichandPeters(1989)SlevinandCovin(1990)



:กNamanandSlevin,1993.



 กกกกก 3.3 

กกกก

กกกกก

 กกกกกก

กกกกกกก

กก(CovinandSlevin,1989)ก

กกกก
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กกก

กกกกก

กกก(CovinandSlevin,

1989) กกกก

กกก

กกก

ก

CovinandSlevin(1989)กกกก

กกก

กกกกกก

  กก

กก

กกกก

ก

 กกก

MarchandSimon(1958)กกกกHall

(1980) กกกกกกกกก

กก648กก

กกก

กกก

กกกกก

กกGeneralMotorก

กกกกกกก

ก ก

PfefferandLeblebici(1973)กกกก

กกก

กก

กกกMintzberg(1979)

กกกก

ก
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 กกกกก ก

กกก

กกก

กก(BurnsandStalker,1961;LawrenceandLorsch,1967)

กก ก

กกก 

กกกกก

กกKhandwalla(1977)กก

กก103

กกกกกก

ก 

กกกกก

กกก กกก

กกกก(Damanpour,1991)

กกกก

กกก



3.4กกก

กกกก

ก



กกกกก

กกก

ก(Barney,1986b)

กกกกกกก

กกกกก

กก กกกก

ก(Barney,1986b)ก

กกกก(Alchian,1950;AlchianandDemsetz,

1972) ก กก
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ก กกกก

กกก(PetersandWaterman,1982)

ก กกก

กก(Selznick,1957;Zucker,1977)

MillerandShamsie(1995)ก(Propertybased

Resource)ก(KnowledgebasedResource)กก

กกกกกBarney(1986b)

กก กก (Martin,

Feldman,HatchandSitkin,1983;Tichy,1983)ก

กกกกก

ก

กก(Martinetal.,1983)กBarney

(1986b)  กก

กกกกกKnowHow

กกกก

กกกกก



3.4.1กกกก

กกกกกกกDeCanio,Dibbleand

AmirAtefi(2000)กกกก

2(1)กกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกกกกก(2)

กกกกกก ก

 กก

กกก

กกกกกก

กกก กกก

กกก
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(2547)กก

กกกกก

กกกก

กกDressandMiller

(1993)ก

กกก

Higgins(1995)กกกกกก

กกกกก

กก

กกกกกกก

กกก ก ก

กกกกกกกก

กกกกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกกก

ก(Sciulli,1998)กก

กกกกกกDeCanio

etal.(2000)กก

กกก(FlatterHierarchy)

กกกกก

กกก(Decentralization)กก

ก(JobAssignment)(Damanpour,1991;

Troy,SzymanskiandVaradarajan,2001)กก

กก

ก(Kanter,1983;Szakonyi,1994)กกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกก

กกกกกกก
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กกกกก

กกกก

กกก(Dundon,2002;Horibe,2001)

กกก

กก(MartinsandTerblanche,2003)ก

ก กกกกกก Arad,

HansonandSchneider(1997)CIMAStudyText(1996)

กก

กกกก

กก กก

กกกกก

กกก(Aradetal.,1997)ก

กกกก

กกกกก

ก(Empowerment)(MartinsandTerblanche,2003)ก

 กกกก

Judge,FryxellandDooley(1997)ก

(ChaoswithinGuidelines)ก

กกกก

กกกก

ก(Aradetal.,1997)

กกกก

(Organic)กกกก

กกกกก

ก(Bureaucracy)ก

(Mechanism)ก

กกก(,2547)

กกก(House,Spangler

andWoycke,1991)กกก

กAhmed(1998)
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ก(Inertia)ก

กก



3.4.2กกกก

(Fit)กกกก

(Summer,etal.,1990)กก

กกกกกก

(Chandler,1962;LawrenceandLorsch,1967;GalbraithandNathanson,1979;Steiner,1979;

NadlerandTushman,1979;MilesandSnow,1984;GuptaandGovindarajan,1984;Drazinand

VandeVen,1985;GalbraithandKazanjian,1986;KeeleyandRoure,1990;Miller,1991;Rao,

MaharandandVaraiya,1991;Datta,1991)กก

กกก(EntrepreneurialOrganization)Mintzberg(1973b)

กกกกก

กก

กกกก กก

(GuthandGinsberg,1990)กกกก

กกก(EntrepreneurialStyle)ก

กกกกก(ProspectorFirm)

MilesandSnow(1978)กก(ConservativeFirm)ก

กกก

กกก(DefenderFirm)MilesandSnow(1978)

ก(AdaptiveOrganization)Mintzberg(1973b)McKee,

VaradajanandPride(1989)ก(Adaptability)ก

กกMilesandSnow(1978)

กกก

กกกกกกก

กกกกก

กกMintzberg(1973a)กกก

กกก Miller

(1983)กกก
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กกกกก

กกกMillerandFriesen(1982),Miller(1983),Drucker(1985)

Pinchot(1985)StevensonandGumpert(1985)BurgelmanandSayles(1986)CovinandSlevin

(1986,1988,1991)Kao(1989)JenningsandLumpkin(1989)StevensonandJarillo(1990)

กกกกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกก

กกกกก

กกก(Miller,1983)

 Miller(1983)กกกกก

ก52กกก

ก(EntrepreneurialOrientation)กก

กก

กกกกก

กกกกMiller

กก

กกMillerandFriesen(1983)ก

กกกกก

กก50ก

88กกกกก

กกก กกก

กกกกก



กกกกกก

กกก กกก

ก กก

กก MillerandFriesen

กกกKhandwalla(1977)กกก

กก
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กกกก

กกกกกก

กก

 ก กก

กกก(Sultanand

Chan,2000)กกก

กก(Ramamurthyand

Premkumar,1995)กกก(Sultanand

Chan,2000)กกกกก(Zmud,

1984) กก กก

กกกกกกก

(DewarandDutton,1986;GroverandGoslar,1993;Rogers,1995;Premkumarand

Roberts,1999;)

 กกกก กก

กกกกก

กก กกกก

กก(DeciandRyan,1987)กกกกก

กกกกก(Amabileetal.,1996)ก

กกกก

กก(NittayaWongtadaandRice,2007)กกก

กกก

กกกก

กกก(Miller,1983)



3.4.3กกกกก

กกกกกก

กกก(Greenley,1995)กMoormanandRust

(1999)กกกก

กกกกกกกกกก

กกกก กกกก
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กกกกก

กกกกก

กกกก

กก(Paladino,2007)กกกกก

กกกก

กกกก

ก(KohliandJaworski,1990;NarverandSlater,1990;JaworskiandKohli,

1993;SlaterandNarver,1994a;BakerandSinkula,2005)กก

กกกก

(Paladino,2007)กกก(Day,1990;JaworskiandKohli,1993;

AtuaheneGima,1995;Caruna,PittandBerthon,1998;SlaterandNarver,1998;Langerak,

HultinkandRobben,2004;AtuaheneGima,SlaterandOlson,2005;SlaterandMohr,2006)

กกก

กกก(Barney,1991)ก

กก(Valuable)กกก(DifficulttoImitate)

กก(RareResource)กก

กกกกกก

กกกกก(Deshpande

etal.,1993;SlaterandNarver,1995;DrazinandSchoonhoven,1996)กก

กก(Intangible)(Tacit)

(Complex)กกก

กกกกก

กกกก ก

กกกก

กกกกกก

กกกก

กกกกก ก

JaworskiandKohli(1993)กกกกก

กกก ก

กกกกกก
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กกกกกกกHanetal.(1998)

Hurleyetal.(1998)กก

กSlaterandNarver(1994b)ก

กกก

กกกZaltmanetal.(1973)ก

กกกกก

กกกกDeshpandeetal.(1993)

กกกกกก

กกกHenardandSzymanski(2001)

กกก



 กกก กกก

ก(SlaterandNarver,1994a;AtuaheneGima,1996a)

KohliandJaworski(1990)กกก

กกกNarverand

Slater(1990)กกกกก

กกกก

กกกกกกก

กกกกกก

ก(SlaterandNarver,1995)กกกก

กกกก

กกกกก(Bennettand

Cooper,1981;March,1991;ChristensenandBower,1996)



3.4.4กกกกก

NohriaandGulati(1996)กก

กกกกกกก

กกก

กกกกกก

กกกกกกกก
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กกกก

(KaminandRonen,1978)กกก(Meyer,1982)

กกกกก

กกกกก

(Leihenstein,1969;Jensen,1986,1993)

กกกกกก

กกกกกก

กกก(Kanter, 1983;

Cozijnsen,1993;HenardandSzymanski,2001)กกก

กกก(ThamhainandKamm,1993;Vande

Venetal.,1999)กกก

กกกกกกก

กกกกกก

ก(TushmanandOReilly,1997;Hitt

etal.,1998)MartinandTerblanche(2003)กก

 กกก

กAhmed(1998)กกก

กกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกก(Joint

Venture)ก(Franchise)ก(Alliance)ก

กกก กกก

กกก(SiripongPreutthipan,1999)

กก กกกก

กUtterbackandAbernathy(1975)GalbraithandSchendel(1983)

 กกกก

กกกกก

กก

ก(Hanetal.,2001)กกก
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กกก(GatignonandZuereb,1997;Hanetal.,

1998)ก(Farrell,2003)

กกกกกก 

กกก(Grupp,1998)

กก

กกกกกกก

(KimberlyandEvanisko,1981;Damanpour,1992)กกก

กกกกกกก(DamanpourandEvan,1984)

กกก ก

กกก(PierceandDelbecq,1977)

กกกกก(Mansfield,1963;

HageandAiken;1967;Mohr,1969;Rogers,1983)กกกก

ก(AikenandHage,1971;BaldridgeandBurnham,1975)ก

กกก(Dixon,1992;Sinkula,1994a)ก

กกกกก

กกกกกก(Singh,1986;Damanpour,1991)กก

กกกก

(Kraemeretal.,1989)



3.4.5กกก

 ก ก

กกกกก กก

กกก(Senge,1990b)กก

กกกก

กกกก(ArgyrisandSchon,

1978;Sinkula,1994a)กกกก

กกกกก

กกกก

กกกก(Sinkula,1994a;SlaterandNarver,

1994b,1995)
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กกกก

กกกกกกก

(West,Hirst,RichterandShipton,2004)Shiptonetal.(2006)ก

กกกกกกก

กกกก

กกPaoliloandBrown(1978)AbbeyandDickson(1983)ก

กก

กกกกกกกก ก

กกกกก

กกกก(Andrews,1979;

KingandAnderson,1990;Payne,1990;Thornburg,1991)กก

กกกกกกก

ก(Kanter,1983;ThamhainandKamm,1993;Fairlough,1994)

กก กก

 กกก

(Amabile,1988b;Kanter,1988;KingandAnderson,1990)

SivadasandDwyer(2000)กกก

กกก

กก กกกกก

กกกก

Song,MontoyaWeissandSchmidt(1997)ก

กกกก ก

ก(Cooper,1993)ก

กกกกก

ก(ZirgerandMaidique,1990;Songetal.,1996)



3.4.6กกกก

กกกก ก

กกกกกก

กกก(Siguawetal.,2006)ก



 75 

 

กกกก(Calantone,CavusgilandZhao,2002)

กกกกกกกกก

กกก(HurleyandHult,1998)

กกกก

กกกก

กกก(Nonaka,1991)

กก (ก) 

กกกกกThompson(1965)

กกกกกกก

กกZaltmanetal.(1973)ก

กกก

กกกกAmabileetal.(1996)

กกกก

กกกกกก

ก(ArgyrisanSchon,1978;FiolandLyles,1985)กก

กกSinkula(1994a)ก

กกก

ก

กก กกกกก

กกกกกกก

กกกก

กก(HurleyandHult,1998)กกกก

กกกกกSinkula,BakerandNoordewier

(1997)3กกกก

(OrganizationalValues)กกกกกก

(MarketInformationProcessingBehaviors)กก(Organizational

Action) กกกก

(MarketOrientation)กกBakerandSinkula

(1999b)กกกกกก

กกกกกก
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กกกกกก(Damanpour,

1991;Johnsonetal.,1997;MoormanandMiner,1998;Verona,1999)

กกกกกกกก

กกกกก(Damanpour,1991;

GoesandPark,1997;Sinkulaetal.,1997;HurleyandHult,1998)กก

กกกก(CohenandSproull,1996;Crossan

etal.,1999)Hultetal.(2004)กกกก

กกกก

กกHuber(1991)กกก

กกSlaterandNarver(1995)

กกกSinkula(1994a)กกก

กกก

กกกกก

กกกกกก(Huber,1991)กกก

กกกกก(Sinkulaetal.

1997)กก(Hult,1998)SlaterandNarver(1995)กก

กกกกCalantone

etal.(2002)กกกก

ก

กกกกกก3ก

กก(CommitmenttoLearning)กก(SharedVision)

ก(OpenMindedness)(HultandFerrell,1997a,1997b;Hult,1998;Hurleyand

Hult,1998;Calantoneetal.,2002)กกกก

ก(IntraorganizationaKnowledgeSharing)กกก

ก กกก

กกก(MoormanandMiner,1998)ก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกก
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ก(ก,2551;Transfield,YoungandPartington,2003)ก

กกกก



3.4.7กกกก

 ก

กกกกกก (Oliver,

1997)กกกกก

(HumanCapital)กกกก

กก

ก กกกก

กกกกกก

กHansenandWernerfelt(1989)Powell

andDentMicallef(1997)กก

กกPowell(1995)ก

ก

ก(TotalQualityManagement)กก

กกกก

กกก

Polanyi(1967)ก

(TacitKnowledge)KimandHwang(1992)KnowHowก

2KnowHowกกก

กKnowHow

กกกก

กกก(Teece,1977)

ก(HoraguchiandToyne,1990)Hobday(1994)

KnowHowกกกChang(1995)

KnowHowกก

กกกกก

กกกกก

กกกก
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กกกก(Utilize)กก

กกก

กกก(DesimoneandHarris,1998)Dessler(1997)ก

กกก

กกกกก

ก(Mondy,NoeandPremeaux,1999;Bartoland

Martin,1994)

กกArmstrong(1996)กก

(1)กกกกกก

กก(StrategicFit)(2)(Asset)

กก(ValueAdded)กกกก

กกกก(3)ก

กก(4)กกกก

ก(Commitment)กก

กกก(Productivity)ก(Profit)ก

(QualityofWorkLife)

กกกกก

ก(SustainableCompetitiveAdvantage)ก

ก(SchulerandMacMillan,1984;Barney,1991;Wright,McMahan

andMcWilliams,1994;DyerandReeves,1995;Huselid,1995;Macduffie,1995;BaeandLawler,

2000;Hutchinson,Kinnie,Purcell,SwartandRayton,2003)ก

กกก(KochandMcGrath,

1996)กก(ProfitSharing)ก(Deleryand

Doty,1996)กกกกก

(DelaneyandHuselid,1996)กกกก

(Huselidetal.,1997;Ichniowski,ShawandPrennushi,

1997;BaeandLawler,2000;Guthrie,2001)

กกกกก

กกก

กกArthur(1994),BeckerandHuselid(1998)JacksonandSchuler
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(1995)ก(BehavioralPerspective)(Schuler

andJackson,1987)กก

กกกกJackson,HittandDeNisi

(2003)กกกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกกกก

กกกกกก()

กกกกกกก

ก กก กก

กกกกก

ก

กกกกก

กกกกก

กกกกกกก

 กกก กกก

กกกก

กกกก

ก(Armstrong,1996;Sherman,BohlanderandSnell,1996)กก

กก(กกก)

กก(Mumford,2000)กกกก

ก(InternalInnovation)(Pavitt,1990)กกก

กกกกก

กกกกกกกก

ก กกกก

กกกกก

กก(Siguaw,etal.,2006)กกก

กกกกก

กกกกก(Wheatley,2002:12)
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กกกก

ก(McKenzieandvanWinkelen,2004)กกก

กกก(McGrath,2001;Danneels,2002)กกก

กกกก(CohenandLevinthal,1990)ก

กก(Kim,1993;Dixon,1994)กกก

กกก

ก(MentalModel)กกก

กกก(TushmanandAnderson,1986;Henderson,1991)

กกกกก

กกกก(ThompkeandvonHippel,2002;McKenzieand

vanWinkelen,2004)กกก

กกกกกกก

(Amabileetal.,1996;Tsai,2001;West,2002)

 กกก กกก

ก กกกก

กกกกกกก

ก(KogutandZander,1992;Nonaka,1995)กกก

กกกกกกกก

Worren,MooreandCardona(2002)กก

กก(EntrepreneurialIntent)ก

กกกกก

 กกก

ก(InnovativeClimate)ก

กกกก กกก

กAtuaheneGimaandKo(2001)ก

(HumanResourcePractices)กก

กกกAmabile

(1997)กกกกก

กกกกก

กกกกกก
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ก กกกก

กกกก

ก(Huselid,1995)

กกกก

กก(Wood,1999)Shiptonetal.(2006)กก

กกกกก ก

กกกกก

กกกก

กกกกกกกก

กกกกกก

ก(DyerandReeves,1995;Huselid,1995;Macduffie,1995;Baeand

Lawler,2000;Hutchinsonetal.,2003)

 กกกก

กกกกกก

ก(DoughertyandHardy,1996;LawlessandAnderson,1996)กก

ก(DoughertyandHardy,1996;LiandDeng,1999)Guest(1997)

กกกกก

กกก3.1
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3.1กกกก

:Guest,1997.



 ก3.1กกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกก

กกกกก

กกก

กก

ก(Amabile,

1988b;Burnside,1990;Nystrom,1990)กกก

(RiskTaking) กกกก

(Calantoneetal.,2003)CummingsandOConnell(1978)กก

กกกก

กกก กกกก 

กCummings(1965)กกกกก

PaolilloandBrown(1978)กก

HRM 
Strategy 
 
 
Different-
iation 
(Innovation) 
 
Focus 
(Quality) 
 
Cost      
(Cost 
Reduction) 

 

HRM 
Practices 
 

 
-Selection 
 

-Training 
 

-Appraisal 
 

-Rewards 
 

-Job-
Design 
 

-Involvement 
 

-Status & 
Security 

 

HRM 
Outcomes 
 
 
Commitment 

 
Quality 
 
Flexibility 

 

Behavior 
Outcomes 
 
 
Effort/ 
Motivation 
 
Cooperation 
 
Involvement 
 
Organizational 
Citizenship 

 

Perfor-
mance 
Outcome 
 
High:  
Productivity 
Quality 

Innovation 
 
 
Low: 
Absence  
Labour 
Turnover  
Conflict 
Customer 
Complaints 

 

Financial 
Outcome 
 
 
Profit 
 
ROI 
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กกก

กกกก

กก  25 

กกกกAbbeyandDickson(1983)ก

ก กกก

กกก 

 BurkhardtandBrass(1990)กกกก

กกก กก

Shiptonetal.(2006)กกก2กกก

กกกก(West,2002)

กกกก(Exploration)ก

กกกก ก

กกกกก

(Exploitation)กก(March,

1991)

Shipton,Fay,West,PattersonandBirdi(2005)กกกก

30กกก

กกกก(ก

กก)กLaursenandFoss(2003)

กกก(HighPerformance

HRPractices)กกกกก

กกกกก

(TacitKnowledge)กกก

กกกกกก

กก

 กกกกก

กกกกกก

(Boxall,1996;Purcell,1999)ก

กกกก

ก กก
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กกก(ArmstrongandBaron,

1998;Bach,2000)กกกกกกกก

ก(ScarbroughandSwan,1999)กกก

กกก

ก(Cross,Parker,PrusakandBorgatti,2001)

กกกกกก

กกกกกก

 กก กก

กกกกกกก

กกก



3.5กกกก



กกกกกก

กกก กกก

กก(1)กก:กก

(MS) ก(IC) ก

ก(OS) กกก(CF) กก(SR) (2) ก

ก:กก(SV)กก(CL) 

ก(OP)กกก(KS) (3)ก

ก:กก(IN) กก(TD) ก

(AP)กก(RE)

กกกก

กกกกก3.4 
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3.4กกกก


OrganizationalEnvironment OrganizationalLearning HumanResourceกก
MSICOSCFSRSVCLOPKSINTDAPRE

Higgins(1995)             

Adair(1996)            

Denton(1999)          

Tiddetal.

(2001)

           

Kingand

Anderson(2002)

           

Greenbergand

Baron(2002)

         

Dundon(2002)            

 7 6 5 3 5 5 3 7 4 4 3 3 4

 

: MS กก

 IC ก

  OS กก

  CF กกก 

 SR กก 

SV  กก 

CL  กก 

OP  ก 

KS  กกก 

IN  กก 

TD  กก 

AP  ก

RE  กก 
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ก3.4กก

1.กก:กกกก

กกก(KingandAnderson,2002)

กก(MS):กกก

กก(Higgins,1995;Denton,1999;Tidd,

BessantandPavitt,2001)กก35กก

ก(Denton,1999)กก

กกกกกกก

ก(Higgins,1995;Adair,1996;Denton,1999;Tiddetal.,2001;KingandAnderson,

2002)กก(Higgins,1995;Denton,1999;King

andAnderson,2002)

ก(IC): กกก

ก(Adair,1996;Denton,1999)ก

กก(Denton,1999)กกก

(Tiddetal.,2001;Dundon,2002)ก

(Higgins,1995;Adair,1996;Denton,1999;Tiddetal.,2001;KingandAnderson,2002;Dundon,

2002)

กก(OS):กกกกก

ก(KingandAnderson,2002)กก(Higgins,

1995;Adair,1996;Denton,1999)กก(Denton,1999)

ก(KingandAnderson,2002)

กกก(CF):กกกก(Higgins,

1995;Denton,1999)กกกกกก(Denton,1999)

กก(SR):กกก(Denton,

1999;GreenbergandBaron,2002)กกก

ก(Higgins,1995;Denton,1999;GreenbergandBaron,2002;Dundon,

2002)กก(Dundon,2002)ก

กกกก(Higgins,1995)
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2.กก:กกกก

กก(Higgins,1995;Tiddetal.,2001)

กก(SV):กกกก

ก(Higgins,1995;Denton,1999;Tiddetal.,2001;GreenbergandBaron,

2002)กกกก(GreenbergandBaron,

2002) กกกกกกก

(Dundon,2002)

กก(CL):กกกก

กกก(Dundon,2002)ก

ก กกกก

ก(Higgins,1995)

ก(OP):กกก

กกก(Denton,1999)กกกก

(Adair,1996;Denton,1999;Tiddetal.,2001;Dundon,2002)ก

กก

กก(Dundon,2002)

กกก(KS):กกก

กกก(Adair,1996;Denton,1999)

กกก(Denton,1999)

ก(Adair,1996;Tiddetal.,2001)ก

กก(Higgins,1995;Denton,1999;Tiddetal.,2001)

3.กก:กกกก

กกกก(Dundon,2002)

กก (IN): กกก

ก(Higgins,1995;Denton,1999)กกก

ก(Higgins,1994;Tiddetal.,2001)

กก(TD):กกกกก

(Dundon,2002)กกกกก(Tiddet

al.,2001;Dundon,2002)
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ก(AP):กกกกกก

(Higgins,1995;Denton,1999)กกกก

กกกกก

(Higgins,1995)

กก (RE): กกก

กกก(Higgins,1995;Dundon,2002)

ก(Higgins,1995;Tiddetal.,2001;Greenberg

andBaron,2002)

 

กกก กก

กกกก

กก

กกกกกกกก

กกก

กกกก

กกกก

กก กก

กกกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกก

กกกก(Higgins,1995;Adair,1996;

Denton,1999;Tiddetal.,2001;KingandAnderson,2002)

กกกกกกกกก

กกกก

กกHultetal.(2004)กกก181

กก100กก

กกกก ก

กกกก

กกกกกกก
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กกก

กกกกกกก

กกกก กกก

กกกกก

กกกก

กกกก

กกกก กก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกกกก

กก กกกก

กกก

กกกกกก ก

กกกกก

กกก กก

กกกกCohenandLevinthal(1990)

ก(AbsorptiveCapacity)กกก

กกกCovinandSlevin(1989)ก

กกกกก

161กกกกก

กก(OrganicStructure)ก

กกกกกก

กกกกก

ก(MechanisticStructure)

Panayides(2006)กกก

กก251กกกก

กกกกกก

 กก กกก

กก(OrganizationalCapabilities)ก

กกกกกก
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กกกกก

กกก

กกก(Relationship

Orientation)กกกก

กกกAtuaheneGimaandKo(2001)ก

กกกกก

กก181ก

กกกกก

กกกกกกก

กกกกกกกก

กกกกกกก

กกCalantoneetal.(2002)กกก

กกกกกก

ก168กกกกกก

กก HurleyandHult(1998)กก

ก56กกกกกก

กกกกก

(กก) กกก

กกกก

 Paladino(2007)กกกกก

กกกก

กก249กกกก

กกกกกก

กกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกกกShipton

etal.(2006)กกกกก22ก

กกก

กกกกกกก
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 กกกก

กก กกกกก

 กกกก กกก

กกกกก

กกกกก

 Woodman,SawyerandGriffin(1993)ก

กก กก

กก(ResourceAvailability)กกก

ก(BurkhardtandBrass,1990;King,1990;

TushmanandNelson,1990;Damanpour,1991)กกก

กกกก

กก(KingandAnderson,1990;Thornburg,1991;Kolb,1992)ก

ก

ก(Cognitive)กก(Personality)ก

(MotivationalOrientation)ก(KnowledgeCategories)(BarronandHarrington,

1981;Woodman,1981;Amabile,1988b;WoodmanandSchoenfeldt,1989)



3.6กกกก





 กกกกกกกก

ก กก กกก

กกกก

(2537)กกกก

กกกกก

กก 

กก กกกกกกกก

กกกกก

กกก

กกก
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กกกกกก

กกกก



กก4ก(1)ก

(2)กก(3)กก(4)ก

กกก กกก

(2549)กก

กกกกกก

กกกกEthnographicDelphiFutures

Research(EDFR)16กกกก

ก4กกกกกกก

3กก/กกก

6 กกกกกก

ก(1)กกกกกกก

(2)กกกกก(3)

กกกกก(4)

ก(5)ก(6)กกกก

กก

(2546)ก

กกกกก

กก380

กกกกกก(1)ก

กกกกกก

กก(2)กก(3)

กกกกก

กก(4)ก

กก(5)กกกก

กกกก(6)กก

ก(7)กกกกก

กกกกก
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(2549)กกกกก

ก(ก)216กก/

กก(SystemThinking)ก(TeamLearning)กก

(MentalModel)กก(PersonalMastery)กก(ShareVision)

กก(KnowledgeManagement)(ExplicitKnowledge)

(TacitKnowledge)/กกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกก  ก

กกกกกก

กกกกก

ก(ก)กกก

กกกกกกกก

กกกกกกกกก

กกกกกกกกก

ก

(2549)กกก

ก().ก()กก

กกกกกก

ก กกกก

กกกกก

กกกกกกก/

กกกกกกกก

ก กกกกกก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกก

(2543)กกกกกกกกก

กกกกกกกกก
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200กกกกกกกก(1)

กกกก

(2)ก

ก(3)

กกกก

(4)กก

กกก(5)กก

กกก

(2547)กกกก

กกกกก30

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกกก 

กกกNittayaWongtadaandRice(2007)ก

กกกก

กกก1404ก202ก

กกกกกกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกก

กกกกกก(2550)ก

กกกกกกก

กก()6

กก(SemiStructuredInterview)กก

กกก(ChangeAgent)ก

กกกก

กก2(1)กก

กกก (2) ก
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กกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกก3(1)ก

กก(ProcessInnovation)(2)กก(ProductandService

Innovation)(3)กกก(ManagementInnovation)กก

กกก3กกก
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 กก 

 ก 

 กกก 
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4.6ก



กกก

กกก

H1:กกกก

กกกก

H2:กกก

กกก

H3:กกกกก

กกกก

ก



 กกกกกก

ก กกกก

ก



4.7กก



 กกกกกก

กกก

กกกก

กก ก

กกกกกกก

ก กก

กกกก

 กกก

กกกก

(Patton,1987)กกกก

กกกก
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 Patton(1987)กกกก

กกกกกกก

กกกกกก กก

กก

HarmiltonandIves(1992)กกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกกก

กกก ก

กกกกก

กกก4.2



4.2กกกก



/  

  

ก   

   

ก   

ก   

กกก



  

กก   

กก



  

ก   

ก   

กกกกก

ก
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4.2()



/  

  

ก   

   

กกกก



  

ก   

กกก

กกก



  

กกกก



  

กกกก

ก

  



:กLutzandIannoccone,1978.



 กกกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกก

กกกกกก

กกกก

กกกกก

ก
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4.8



 กกกกก

กกกก(Read,2000)กก

กกกกก ก

กกก

กกกก(StrategicResource)(Gopalakrishnan

andDamanpour,1997)กก

กกก

กก

 ก กกก

กกกกกก

กกกกกกกก

ก ก ก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกก



4.9กกกก



 กกกก

กก(Population)กกก

ก กกกก

ก..2551กกกก

กกกกกก

ก(NonPerformingGroup)กก453

ก8กกกก(17

ก..2551)ก

กกก

กกกกกกกกก1
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 กกกก (

กกกกกกก)กกก

ก

200..2550ก

กกก1.

2...3.4

.5.กก(WallStreetJournalAsia,

2008)

 กกกกกกก

กกกกกกก

กก

กกกก





4.10กก



 กกกกกก

กกกกก





 4.10.1กก

 กกกกกก

กกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกก

กกก

กกกก(LikertScale)
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กกกกก

ก

 กกกก

ก443

21

กก

กกกกกก

กกก(StructuredQuestionnaire)

กกก กก กก

ก(CloseendedQuestionnaire)

(OpenendedQuestionnaire)กกก(SelfAdministered

Questionnaire)ก7

1กกก

กกกก

กกกกก

กกก

 2(LikertScale)กก

กกกก

 3(LikertScale)กก

กกกก

 4(LikertScale)กก

กกกก

 5(LikertScale)กก

กกกก

 6(LikertScale)กก

กกกก

 7กก

กกกกก
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 4.10.2กกก

กกก(CrossSectionalapproach)

ก..2552ก(Survey)ก

กก



กกกกกกก

กก

ก

กกก11ก

กกกก

กกกก2ก

กกก1

 กกกกก

กกกก

1.ก29ก..2552

2.กกกก2

กก(12ก..2552)

ก1ก32%(145)

3.กก1ก

ก4กกก

กFax.(26ก..2552)

ก247%(213)

4.กก2ก

ก6กก

กกFax.(12..2552)

ก356%(254)

5.กกก362%

(279)

10กกกกกก

กกก1กก
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กกก

 กกกก

กก

270270ก

ก60%ก(2548)ก

กกก50ก

กกก



 4.10.3กก

 กกกกกก

กกก

กกก

กก

กก

Patton(1987)กกก

ก ก

กกกก

ก กกก

กก

กกก

ก

 SteinarKvale(1996Babbie,2001)กก

7

1. กก(Thematizing)ก

ก

2. ก(Design)กก

กก

3. (Interviewing)กก

4. ก(Transcribing)กกกก
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5. (Analyzing)กก

กก

6. ก(Verifying)



7. (Reporting)

กกกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกก

กก ก

กกกกกก

กก

กกกก

กกก

กกก

กกก

ก(Ghauri,GrunhangandKristianslund,1995;Krathwohl,1998)

กกกกก

กกก

ก(Ghuarietal.,1995)

กก กก

กกกกก กก

กก3ก(1)กก

กกกกกก

ก

200..2550กกก

15กกกกก

ก(2)กกก

กกกกก

กกกก
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กกกกกกก(3)กก

กกกก1

1กกกก

กกกกกกกกก

 กก

ก กกกก

ก

4.10.3.1กก

กกกกก

กกก ก

กกกกกก

กกกกกก

ก()ก()

ก()

ก()

กกก()29ก..2552ก

12กกกกก

ก  กก

กกก ก

กกกก4

กกก()กกก



4.10.3.2ก

กกกกก

กกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกก
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4.10.3.3กกก

กกกกก

กกกกกก

ก..ก

ก..กก

ก กก

กกกก

กกก ก กก

ก



กกก7ก

ก4ก1ก2

1.302.30กก

กกกก

1ก

กกกกกกก

 กกก

กกกก..2552

ก



4.11กก



กกกกก

กกกกก

กกกกก

กก

กกกกกก

กก 3 กก กกก

(Conceptualization)ก(Operationalization)ก(Measurement)

Babbie(2001)กกก
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กกกกก

กกกกกก

กกกก 

กกกกกก



4.11.1

กกกกก

กกก

กก



4.11.2

กกกก

กก133กกกก

กก5กก

กกกกกกกก

กกก4

กกกกกกก

กกกก4กก

กกกกก

ก

กกกกก

ก

ก4.3
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4.3กกก



ก  ก ก

กกก(OrganizationalInnovativeness)กกก:กก

กกกกกก

กก(Product

Innovativeness)ก

ก/ก:ก

กก

กก

กก



กShiptonetal.

(2006)Gatignonand

Xuereb(1997)

Hollenstein(1996)Hurt

andTeigen(1977)Hurt

etal.(1977)Calantoneet

al.(2002)Hollenstein

(1996)Panayides(2006)

WangandAhmed(2004)

Hultetal.(2004)Hurley

andHult(1998)

1. กก

ก

ก

2. กก

ก

3. กก

ก5

4. กกก

ก

กกก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กกกก(Process

Innovativeness)ก

กกก:กกก

กก

ก



กHollenstein

(1996)HurtandTeigen

(1977)Hurtetal.(1977)

Calantoneetal.(2002)

Hollenstein(1996)

Panayides(2006)Wang

andAhmed(2004)Hult

etal.(2004)Hurleyand

Hult(1998)Zahraetal.

(2000)

1. กกกก



2. กก

กกก



3. 5ก

กก

ก

4. กก

กก

ก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กก(Behavioural

Innovativeness)ก

กกกก:

กกกก

ก

ก



กWangand

Ahmed(2004)Shiptonet

al.(2006)Gatignonand

Xuereb(1997)

1. กกก

กก

2. กกก

กกก

3. กกกก

ก

4. กกก

กก

5. กกก

ก



6. กกก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กก(OrganizationalEnvironment)กกก

กกกกกก

กก

(ManagementSupportandAttitudetoward

Change)ก

ก:ก

กกก

ก

กกกก







กHashemand

Tann(2007)Wongtada

andRice(2007)Hage

andDewar(1973)

1. กก



2. กก



ก

3. กก

กกก

ก

กก

ก

4. กกกก



5. กกก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2



1







141 

4.3()



ก  ก ก

กก(Organizational

Structure)ก

ก:กกก

กก

กกกก

กกก

ก



กKhandwalla

(1976/77)Khandwalla(1977)



ก(Organicity)

ก



ก

7ก

ก

กก

ก

กก

1. กก

ก

2. ก

3. ก

4. กก

5. ก

ก

6. กก

7. กก



(Ordinal)ก

กก4

4ก

กกก

กกกก

กก

กกกก

กกก3

ก

ก

กกก2

กก





กกก1

กกก

กก

กก

กกกก

กกกกก





142 

4.3()



ก  ก ก

กก(Slack

Resource)ก

กก:

กก



กกก

กก

ก



กNohriaandGulati

(1996)NohriaandGulati

(1997)ก

กกก

กก

ก

ก

กก

ก



1. กก

กกก

10%กกก

กกก

ก

ก

2. กก

กก

10%กก

ก

3. กก



ก

10%ก

กก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กกก(Customer

Focus)ก

ก:กก

กก

กก

กก



กNarverand

Slater(1990)Hultetal.

(2004)

1. กก

ก

2. กก

กก

3. กก

ก

กก

4. กกก

ก

ก

5. กกก



6. กกก

กก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

ก

(InterfunctionalCoordination)



:กก

ก

กกก

กก

กกกก

กก





กNarverand

Slater(1990)Hultet

al.(2004)Shiptonet

al.(2006)Prowse

(1995)

1. กก

ก

ก

2. กก

ก

3. กก

กก

4. กกกก

กก

5. กกก

ก

6. กกกกก



7. กก

กก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กก(LearningandKnowledgeSharing)กกก:ก

กกกกกกก

กก(Commitmentto

Learning)ก

ก:กกก

กกกก

กก

ก



กGalerandVan

derHeijden(1992)

Sinkulaetal.(1997)

BakerandSinkula

(1999b)

1. กก

ก

2. กก

กก



3. กกก



4. กก

กกก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กก(SharedVision)

กก:ก

กก

กกก

ก



กSinkulaetal.

(1997)Calantoneetal.

(2002)Bakerand

Sinkula(1999b)

1. กกก

ก

2. ก

กกกกก

ก

3. กกก

ก

ก

4. กก

กก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

ก(OpenMindedness)

กกก:ก

กก

กกกกก



กHultandFerrell

(1997b)Calantoneetal.

(2002)Bakerand

Sinkula(1999a)Sinkula

etal.(1997)

1. กก

กกกก

กกก

กก

2. กก

ก

ก

3. กก

ก

4. กก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กกก

(IntraorganizationalKnowledgeSharing)

กกก

ก:กก

กกก

ก

กก

ก



กHultand

Ferrell(1997a)

Calantoneetal.

(2002)

1. กกกก

ก

2. กกก

ก

3. กกก



ก

4. กกก

กกกกก



5. กก

กกก

6. กกกก

กก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กก(HumanResourceManagement)กก:กกก

กกกกกกก

กก(Induction)

กกก

ก:ก

กกกกก

กก



กShiptonetal.

(2006)AtuaheneGima

(1996b)AtuaheneGima

andKo(2001)

1. กกก

กก

ก

2. กกก

ก

3. กก

กก

ก

4. กก

ก





(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กก(Trainingand

Development)กก

ก:กกก

ก

กก

กก

กก

ก



กSnellandLau

(1994)Lietal.(2006)

Shiptonetal.(2006)

1. กกกก

กก

2. กกกก

5

3. กกก

กกกก

4. กกก

กกก

5. กก

กก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1

















151 

4.3()



ก  ก ก

กก(Performance

Appraisal)ก

ก:กกก

ก

กกก

กกก

กกก

ก



กShiptonetal.

(2006)

1. กก

ก

2. กกก

ก

3. กก



4. กก





(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

กก(Contingent

Reward)ก

ก:กกก

กก

ก

กก



กKuratkoetal.

(1997)AtuaheneGima

(1996b)AtuaheneGima

andKo(2001)Lietal.

(2006)

1. กกก



2. กก

กกกกก



3. กกก

ก

ก

4. กกก



5. กกก

ก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

3



2

1
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4.3()



ก  ก ก

(EnvironmentalTurbulence)กก

ก

(Environmental

Dynamism)ก

:ก

ก

กกก

ก

ก



กMillerand

Friesen(1982)Naman

andSlevin(1993)

JaworskiandKohli

(1993)Miller(1987)

Khandwalla(1976/77)

Khandwalla(1977)

NamanandSlevin

(1993)CovinandSlevin

(1989)

1. กก



ก

2. กกก

กก

3. ก



4. ก

กก

5. กกก

6. กก

ก

7. กก

ก

(Ordinal)ก

กก4

4กกก

กก

กกกก

กก3

ก

กก

กก

ก

2

กก

ก

กก

1

กกก

กก

กกก

กก
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4.3()



ก  ก ก

ก(IntensityofMarket

Competition)ก

กก:กก

ก

กก

กกก





กกก

CovinandSlevin(1989)

JaworskiandKohli

(1993)

1. กก



2. ก

3. ก

ก



(Ordinal)ก



กก

44

ก3

ก2

1



ก(OrganizationSize) กShiptonetal.

(2006)AtuaheneGima

andKo(2001)Hurley

andHult(1998)

กก

ก





ก(OrganizationAge) กCalantoneetal.

(2002)

กกก

ก
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4.12ก



 กกก(SPSS

forWindowsVersion13)ก

1.ก

(DescriptiveStatistics)กก

(Percentage)(Mean)(StandardDeviation:S.D.)

2.(InferentialStatistics)ก

กก(PathAnalysis)

 กกกก

กก(PathCoefficient)

(StandardizedRegressionCoefficient)ก

 

(2548)กก

 

ก

ก ก

กก(r<.75)

ก กก

(Linear)ก(Additive)(Asymmetric)

(UnidirectionalRecursive)

กกกกก

กก(ScatterPlot)

กก
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4.13ก(ReliabilityandValidity)



กกก

กกกกก

กก(Babbie,2001)

กกกก

กBabbie(2001)4กก1)ก

ก(RetestMethod)2)ก(SplitHalves

Method)3)กก(UsingEstablishedMeasures)4)ก

(InternalConsistencyMethod)กก

กกก

(CronbachsAlphaCoefficient)ก

ก

กก

ก

กกก0.70(Cronbach,1951;Nunnally,1978)

กกกก

กกกBabbie(2001)

4กก1)(FaceValidity)2)

(CriterionRelatedValidity)3)ก(ConstructValidity)4)

(ContentValidity)ก

Cronbach(1971)กก

กกกก

(ContentValidity)ก

กกก กก

กก

กกกกก
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4.13.1ก

กLawshe(1975)กก

ก(ContentValidityRatio:CVR)

ก

ก(1)ก(2)

กก(3)

ก

กก

ก ก

ก

ก

 

ก  

กก

ก0

0.99

ก1กกก10

กก0.62(Lawshe,1975)ก

ก กกกก

กกกกกก

กกกกก

กก4ก

1. ..

2. .ก

3. .กก8ก

กก

4.กก

กก

กกกกกกก ก

ก กกก
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ก6ก

ก

1. ก()

2. ก()

3. .ก()

4. ก()

5. ก()

6. ก()

กกก

กกกกก กก

กก

กกกกกก

กกก ก

ก104.4



4.4กกก


  

CVR



ก 7 0 

ก 3 0 

กก 5 0 

กก 7 1 7

กก 3 0 

กกกก 6 0 

ก 7 0 

กก 4 0 

กก 4 0 

ก 4 0 12

กกก 6 0 6

กก 4 0 
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4.4()


  

CVR



ก 7 0 

ก 3 0 

กก 5 0 

กก 7 1 7

กก 3 0 

กกกก 6 0 

ก 7 0 

กก 4 0 

กก 4 0 

ก 4 0 12

กกก 6 0 6

กก 4 0 

กก 5 0 1

กก 4 0 3

กก 5 0 

กกก 4 0 

กกกก 4 0 

กกก 6 0 



ก4.4กก

กกก7

กกก

กกก

กกกกกกก

กก

กก1กก

กกกกกกก
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กกกกก3กก

กกก



4.13.2ก(Pretesting)

กก

กกกกกกกก

กกก

กMAI30กก

ก กกก

กกก4.5



4.5ก



  CronbachsAlphaCoefficient

ก 7 .89

ก 3 .82

กก 5 .89

กก 6 .92

กก 3 .72

กกกก 6 .89

ก 7 .91

กก 4 .92

กก 4 .85

ก 4 .93

กกก 6 .95

กก 4 .87

กก 5 .91

กก 4 .88

กก 5 .72

กก 4 .92

กกกก 4 .89

กกก 6 .94
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 กกก ก

ก0.7กกก



4.13.3ก(FactorAnalysis)

 กก กกก

กก

กกกกกก

กกกกกกก(PrincipalComponent

Extraction)กกกกก

กกก1(Eigenvalue)

กก1กกกกกก

กกกก(VarimaxRotationPrincipal

ComponentExtraction)กกกก

กก(FactorLoading)กกก

กกกกก (

,2548)

กกกก

กกก(ConfirmatoryFactor

Analysis)ก

กกกกกก

กกก

กก กกกกกก

กกก4.6
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4.6กกกก

(RotatedComponentMatrix)
  
 

ก Mean S.D. Component

   1 2

Env_Chg1 2.64 .668 .876 .019

Env_Chg2 2.63 .698 .867 .107

Env_Chg3 2.58 .684 .784 .366

Env_Chg4 2.53 .682 .894 .070

Env_Chg6 2.67 .610 .870 .233

Env_Chg7 2.59 .589 .765 .199

Comp_Chg1 3.11 .659 .157 .865

Comp_Chg2 2.86 .624 .028 .804

Comp_Chg3 3.09 .705 .131 .870

Env_Chg5 2.80 .731 .267 .702

Eigenvalue   4.39 2.89

%ofvariance   43.91 28.90

Cumulative%   43.91 72.81
 

 กกกกกก

(Env_Chg2)กกก(Env_Chg6)

กกก(Env_Chg5)ก

(Env_Chg1)ก(Env_Chg3)ก

(Env_Chg4)ก(Env_Chg7)

กก(Comp_Chg1)ก(Comp_Chg2)

ก(Comp_Chg3)ก

กก กกกก 

ก2

72.81กกก

ก



 163 

 

กกก

(Env_Chg1)กก(Env_Chg2)ก(Env_Chg3)

ก(Env_Chg4)กกก

(Env_Chg6)ก(Env_Chg7)ก

กก43.91

กกกก

(Comp_Chg1)ก(Comp_Chg2)ก

(Comp_Chg3)กกก(Env_Chg5)

กก28.90



4.7กกกก

(RotatedComponentMatrix)
  

 

Componentก Mean S.D.

1 2 3 4 5

Cust_Sup1 3.01 .659 .936 .217 .123 .111 .095

Cust_Sup2 3.03 .653 .938 .192 .093 .148 .114

Cust_Sup3 3.02 .665 .930 .229 .115 .121 .097

Cust_Sup4 3.03 .653 .932 .195 .088 .148 .116

Cust_Sup5 3.03 .639 .934 .175 .099 .143 .108

Cust_Sup6 3.01 .651 .926 .213 .122 .115 .091

Org_Struc1 3.26 .620 .278 .898 .180 .164 .044

Org_Struc2 3.15 .729 .154 .913 .179 .177 .033

Org_Struc3 3.15 .729 .239 .872 .144 .267 .031

Org_Struc4 3.21 .661 .176 .874 .204 .183 .034

Org_Struc5 3.27 .656 .182 .826 .283 .165 .068

Org_Struc6 3.25 .635 .277 .898 .175 .175 .025
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4.7()
 

Componentก Mean S.D.

1 2 3 4 5

Co_Unit1 2.87 .512 .188 .048 .709 .227 .142

Co_Unit2 2.96 .746 .147 .209 .708 .127 .165

Co_Unit3 3.00 .639 .076 .147 .841 .134 .231

Co_Unit4 2.69 .663 .007 .184 .873 .142 .088

Co_Unit5 2.83 .626 .134 .219 .820 .002 .135

Co_Unit6 2.70 .654 .000 .175 .866 .134 .099

Co_Unit7 2.85 .622 .132 .226 .832 .011 .121

Leader_Sup1 2.89 .597 .281 .186 .192 .767 .185

Leader_Sup2 3.00 .665 .267 .182 .171 .747 .046

Leader_Sup3 2.84 .630 .122 .172 .167 .859 .098

Leader_Sup4 2.91 .615 .017 .243 .063 .834 .007

Leader_Sup5 3.02 .633 .133 .198 .379 .623 .137

Resource1 3.63 .555 .245 .155 .188 .101 .771

Resource2 3.45 .734 .190 .034 .063 .121 .813

Resource3 3.35 .725 .001 .023 .299 .071 .710

Eigenvalue   5.90 5.36 5.26 3.45 2.05

%ofvariance   21.84 19.84 19.49 12.77 7.59

Cumulative%   21.84 41.67 61.17 73.94 81.53
 

กกกกก

ก(Org_Struc1)ก(Org_Struc5)

กกกก(Org_Struc6)กกกก

ก(Resource1)ก(Resource2)ก

(Resource3)ก

กก(Cust_Sup1)ก

กก(Cust_Sup2)กก

กก(Cust_Sup3)กกก
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กกก(Cust_Sup4)กก

(Cust_Sup5)กกกกก(Cust_Sup6)

กก(Leader_Sup1)กก

(Leader_Sup2)กกกกก(Leader_Sup3)ก

กกก(Leader_Sup4)ก

กกกก(Leader_Sup5)กก

(Co_Unit1)กก

ก(Co_Unit2)ก

กกก(Co_Unit3)กกก

ก (Co_Unit4) กกก

(Co_Unit5)กกก(Co_Unit6)กก

ก(Co_Unit7)ก

ก(Org_Struc2)ก(Org_Struc3)

กกก(Org_Struc4)

กก กกกก 

ก5

81.53กกก

ก

กกกก กก

ก(Cust_Sup1)กก

ก(Cust_Sup2)กกก

ก(Cust_Sup3)กกกกก

ก(Cust_Sup4)กก(Cust_Sup5)ก

กกกก (Cust_Sup6) กก

กกก21.84

ก กกก

(Org_Struc1)ก(Org_Struc2)ก(Org_Struc3)กก

(Org_Struc4)ก(Org_Struc5)กก(Org_Struc6)

กก19.84
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ก กกก

(Co_Unit1)กก

ก(Co_Unit2) ก

กกก(Co_Unit3)กกก

ก (Co_Unit4) กกก

(Co_Unit5)กกก(Co_Unit6)กก

กก(Co_Unit7)

กก19.49

กกกกก

(Leader_Sup1)กก(Leader_Sup2)ก

กกกก (Leader_Sup3) กก

กก(Leader_Sup4)กก

กกก (Leader_Sup5) ก

กก12.77

กก กก(Resource1) ก

(Resource2)ก(Resource3)ก

กก7.59
 

4.8กกกก

ก(RotatedComponentMatrix)
 

Componentก Mean S.D.

1 2 3 4

Km1 2.78 .630 .883 .154 .146 .074

Km2 2.80 .643 .890 .106 .213 .041

Km3 2.76 .615 .854 .059 .206 .011

Km4 2.80 .625 .902 .096 .173 .022

Km5 2.76 .615 .870 .128 .138 .007

Km6 2.81 .642 .905 .161 .160 .015
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4.8()
 

Componentก Mean S.D.

1 2 3 4

Share_Vis1 3.09 .584 .147 .962 .004 .069

Share_Vis2 3.13 .609 .076 .939 .119 .068

Share_Vis3 3.10 .601 .182 .949 .085 .082

Share_Vis4 3.07 .606 .167 .923 .115 .072

Commit1 2.79 .722 .238 .098 .947 .056

Commit2 2.83 .690 .213 .070 .921 .035

Commit3 2.79 .715 .220 .090 .931 .051

Commit4 2.82 .690 .203 .067 .928 .059

Openness1 2.53 .677 .055 .096 .014 .853

Openness2 2.53 .643 .050 .014 .037 .861

Openness3 2.61 .706 .065 .071 .044 .873

Openness4 2.57 .663 .034 .103 .075 .870

Eigenvalue   4.98 3.70 3.70 3.03

%ofvariance   27.68 20.56 20.56 16.82

Cumulative%   27.68 48.24 68.80 85.62
 

 กกกกก

กก(Commit1)กกก

(Commit2)กกก(Commit3)กก

กกก(Commit4)กก

ก(Share_Vis1) กกกก กก

(Share_Vis2)กก(Share_Vis3)

กกก(Share_Vis4)กกก

กกกกกกก(Openness1)ก

ก(Openness2)ก(Openness3)

ก(Openness4)กกก

(KM1)ก(KM2)ก
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ก(KM3)กกก

(KM4)กกกกก(KM5)

กกกก(KM6)ก

กก กกกก 

ก4

85.62กกก

ก

กกกกกกก

(KM1)ก(KM2)ก

ก(KM3)กกกก

(KM4)กกกกก(KM5)

กกกก(KM6)ก

กกก27.68

กก กกกกก

(Share_Vis1)กกกกกกก

(Share_Vis2)กกก(Share_Vis3)

กกก(Share_Vis4)ก

กก20.56

กกกกก

ก(Commit1)กกกก(Commit2)ก

กก(Commit3)กก

กกก(Commit4)กก

ก20.56

กกกกกกก

กกกกก(Openness1)กก

(Openness2)กก(Openness3)กก

(Openness4)กก

16.82
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4.9กกกก

ก(RotatedComponentMatrix)



Componentก Mean S.D.

1 2 3 4

Reward1 3.05 .779 .779 .268 .278 .176

Reward2 2.69 .813 .878 .084 .174 .000

Reward3 2.80 .755 .755 .370 .223 .153

Reward4 2.88 .757 .853 .217 .226 .177

Reward5 2.89 .768 .856 .212 .221 .173

Perf1 3.19 .581 .199 .890 .154 .119

Perf2 2.94 .594 .166 .835 .125 .017

Perf3 3.14 .561 .195 .870 .204 .076

Perf4 3.16 .568 .301 .858 .180 .072

Train1 3.31 .717 .316 .295 .692 .173

Train2 3.24 .718 .369 .296 .695 .242

Train3 3.30 .733 .365 .293 .566 .193

Train4 3.15 .674 .164 .091 .911 .162

Train5 3.15 .679 .170 .089 .913 .167

Recruit1 3.47 .601 .029 .036 .248 .831

Recruit2 3.38 .705 .142 .197 .137 .830

Recruit3 3.24 .720 .099 .006 .155 .860

Recruit4 3.29 .704 .216 .046 .098 .862

Eigenvalue   4.11 3.61 3.43 3.18

%ofvariance   22.80 20.06 19.06 17.69

Cumulative%   22.80 42.87 61.93 79.62
 

 กกกกก

กกก(Train1)กก(Train3)กก

(Reward1)กก(Reward2)ก
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(Reward4)กกกกก

(Recruit1)กกก(Recruit2)

กกกก (Recruit3)

กกก(Recruit4)

กกก(Train2)กกกกก

ก(Train4)กก(Train5)กก

ก(Perf1)กก(Perf2)กก

(Perf3)กก(Perf4)ก

ก(Reward3)กก(Reward5)ก

กก กกกก 

ก4

79.62กกก

ก

กกกกก(Reward1)

กก(Reward2)กก(Reward3)ก

(Reward4)กกก(Reward5)

กกก22.80

กกกกกก

(Perf1)กก(Perf2)กก

(Perf3)กก(Perf4)กก

ก20.06

กกกกกกก(Train1)ก

กก(Train2)กกก(Train3)กก

กกกก(Train4)กก

(Train5)กกก

19.06

กกกกกกก

ก(Recruit1)กกก

ก(Recruit2)กกกก

ก(Recruit3)กกก
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(Recruit4)กกก

17.69



4.10กกกก(Rotated

ComponentMatrix)
 

Componentก Mean S.D.

1 2

Product_Inno1 3.10 .654 .828 .188

Product_Inno2 3.06 .693 .956 .093

Product_Inno3 3.08 .699 .971 .101

Product_Inno4 2.79 .728 .583 .325

Process_Inno1 3.11 .659 .832 .189

Process_Inno2 3.07 .694 .965 .116

Process_Inno3 3.09 .705 .967 .127

Process_Inno4 3.09 .693 .956 .140

Behav_Inno1 2.67 .610 .187 .868

Behav_Inno2 2.59 .589 .161 .746

Behav_Inno3 2.53 .682 .083 .870

Behav_Inno4 2.61 .679 .080 .891

Behav_Inno5 2.63 .698 .087 .904

Behav_Inno6 2.58 .684 .303 .827

Eigenvalue   6.53 4.61

%ofvariance   46.63 32.92

Cumulative%   46.63 79.55
 

 กกกกก

กก(Product_Inno1)ก

ก(Product_Inno2)กก5

(Product_Inno3)กกก(Product_Inno4)ก

กก(Process_Inno1)กก
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กกก(Process_Inno2)กก

(Process_Inno3)กกกก(Process_Inno4)กก

ก(Behav_Inno1)กกกก

(Behav_Inno2)กกกก(Behav_Inno3)กก

(Behav_Inno4)กก(Behav_Inno5)ก

กก(Behav_Inno6)ก

กก กกกก 

ก2

79.55กกก

ก

กกกกกกก

กก(Product_Inno1)ก

ก(Product_Inno2)กก

 5 (Product_Inno3) กกก

(Product_Inno4)กกก(Process_Inno1)ก

กกกก(Process_Inno2)ก

ก (Process_Inno3) กกกก

(Process_Inno4) กก ก

กกก46.63

กกกกกก

ก(Behav_Inno1)กกกก

(Behav_Inno2)กกกก(Behav_Inno3)กก

(Behav_Inno4)กก(Behav_Inno5)ก

กก(Behav_Inno6)ก

กกก32.92

 กกกก

กกกกกก

กกกกก

กกก

กกกก
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กกกก

กกกกกก

ก(Reliability)ก(CronbachsAlpha)

 0.7 

ก4.11



4.11ก



ก 

ก

ก

ก

Cronbachs

AlphaCoefficient

1.กก 6  0.929
1.1   
1.2กก   
1.3ก   
1.4ก   
1.5กกก   
1.6ก   

2.ก 4  0.843
2.1กก   
2.2ก   
2.3ก

2.4กกก
  

3.กก 5  0.889
3.1กก   
3.2กก   
3.3กกกกก


  

3.4กกกก

3.5กกกก

ก
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4.11()



ก 

ก

ก

ก

Cronbachs

AlphaCoefficient

4.ก 6  0.976
4.1กก
4.2ก

4.3ก

4.4กก

4.5ก

4.6กก

  

5.กก 3  0.716
5.1   
5.2   
5.3   

6.กกก 6  0.909
6.1ก

ก
  

6.2กก

ก
  

6.3กก

กก
  

6.4กกกก

กก

6.5กก

6.6กกกกก

  

7.ก 7  0.930
7.1กก


  

7.2กก

ก
  

7.3กก

กก
  



 175 

 

4.11()



ก 

ก

ก

ก

Cronbachs

AlphaCoefficient

7.4กกกก



7.5กกก

7.6กกก

7.7กก

ก

  

8.กก 4  0.973
8.1กก

ก

8.2กกกก

8.3กกก

  

8.4กกก

กก
  

9.กก 4  0.972
9.1กกกก   
9.2กกกกก

กก
  

9.3กกก   
9.4กก

ก
  

10.ก 4  0.890
10.1กกกก

กกกกกก
  

10.2กก   
10.3กก

10.4กก
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4.11()



ก 

ก

ก

ก

Cronbachs

AlphaCoefficient

11.กกก 6  0.958
11.1.กกก   

11.2ก



  

11.3กก   

11.4กกก

ก

  

11.5กกกก   

11.6กกก

ก

  

12.กก 4  0.894
12.1กกกก

ก

  

12.2กกก

ก

  

12.3กกกก

ก

  

12.4กกก



  

13.กก 5  0.909
13.1กกกก   

13.2กกก   

13.3กกก   

13.4กกก

กกก

13.5กก

  

14.กก 4  0.930
14.1กกก

14.2กก

14.3กก
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4.11()



ก 

ก

ก

ก

Cronbachs

AlphaCoefficient

14.4กก   

15.ก 5  0.939
15.1กก   

15.2กก   

15.3กก   

15.4ก   

15.5กกก   

16.กก

กก

8  0.965

16.1กกก   

16.2ก   

16.3ก5   

16.4กกก   

16.5กกก   

16.6กกกก

ก

  

16.7กก   

16.8กกกก   

17.กก

ก

6  0.933

17.1กกก   

17.2กกกก   

17.3กกกก   

17.4กก   

17.5กก   

17.6กกก   



ก4.11กก

กก0.7กก
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กกกกก

กกกก



 กกกกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกกก453กกก

กก60%(270ก)กก

กกกก

ก

5กก 





5



ก

 
 กกกกก4ก

ก

ก ก





5.1กกก



 กกกกกกก

กกก

กกกกกก

กกก

กกกก

กกก

กก()กกก

กกกก

กกก

5.15.5
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5.1ก(270)
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106



60.7

39.3



ก30

3140

4150

5160

60



6

44

111

94

15



2.2

16.3

41.1

34.8

5.6

กก





ก



51

212

7



18.9

78.5

2.6



ก100,000

100,001500,000

500,0011,000,000

1,000,0015,000,000

5,000,00110,000,000



54

71
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62

5



20.0

26.3

28.9

23.0

1.8

กก

ก5

610

1120

20
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36
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27.4

32.6
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5.1()
 

  



กก

กก

กก

กกก

กกก

กกก

กกก

กกก

กกก

ก

กก

ก

กก

กก

ก



24

6

20

7

16

5

46

16

39

10

20

13

9

13

26



8.9

2.2

7.4

2.6

5.9

1.9

17.0

5.9

14.4

3.7

7.4

4.8

3.3

4.8

9.6



ก5

610

1120

20



161

52

46

11



59.6

19.3

17.0

4.1
 

 กก4150กก

500,0011,000,000กก

1120กกกก5

 กก

กกกกก
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กกกกกก

กกก



5.2กกก(270)



  

ก

กก



กก

ก

ก

ก

ก





22

26

40

41

45

24

42

30



8.1

9.6

14.8

15.2

16.7

8.9

15.6

11.1









252

18



93.3

6.7

ก

ก500

5011,000

1,0012,000

กก2,000



33

89

81

67



12.2

33.0

30.0

24.8



 กกก ก

กกกกก

5011,000

ก กก

ก8ก
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กกก 

กก



5.3กกกกก(270)



    

 

ก(..) 2447 2550 2524 15.24

กก

(%)

0 35 3.06 4.27

ก

(%)

0 80 13.45 15.36

กก(%) 0 60 15.89 15.14

() 104 2,019,89925,991.96 131,316

ก() 18,262 51,705 1,016.24 5,161.63



 กกก..2524กก

..2447กก..2550กก

3.06%ก

กก13.45%15.89%ก

กกกก25,991.96

1042,019,899ก

1,016.24ก18,262ก51,705



 กกกก

กกกก กก

 ก กก

กกก

กก กกกก

กกกกกกกกก
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กกกกก

ก



5.4กก



  

ก









189

81

270



70.0

30.0

100.0

ก









58

131

189



30.7

69.3

100.0

กก

ก 

ก





53

217

270



19.6

80.4

100.0

ก

ก

ก





134

136

270



49.6

50.4

100.0

กก

กก

กก





144

126

270



53.3

46.7

100.0

กกก

กกก

กกก





160

110

270



59.3

40.7

100.0
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5.4()



  

กก

กก

กก





237

33

270



87.8

12.2

100.0

กก

ก

ก





192

78

270



71.1

28.9

100.0



5.5กก



  



ก

(..)

81 2523 2552 2547 4.759



ก()

131 1 6 2.87 1.45

ก

()

270 0 10 0.48 1.587

 

 ก5.45.5กก

กกก

ก..2547ก..2532

ก..2552ก

ก ก 

ก3กก

16กกก
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กกกกก

กกกกกกกกก

กกกกก

ก0.48

 กก

กกกกกก

กก กกก

กกกกกก

กก กก กกก

กกกกกก

กกกกกก

 กกกกก

ก1กกก

กก
 

5.6กกก

ก



 



กกกกก 3.05 0.62

กกก 2.60 0.57

กก 2.82 0.49



ก5.6กกกก

กก กกก ก

กกกกก

3.05,2.602.82กก

ก กก

กกกกกกก
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กกก ก

กกกก

ก กกกก

2.60กกก

กกก กก

กกกกกกก

กกกกกก



5.7กกกก



ก/

ก

  





ก

ก500



33



2.7235



.46841



F=1.109

5011,000 89 2.7989 .52220 Sig=.346

1,0012,000 81 2.8320 .51647 

กก2,000 67 2.9008 .40378 

 270 2.8249 .48742 

ก

ก1,000



57



2.7124



.44590



F=2.177

1,00110,000 153 2.8693 .49293 Sig=.115

กก10,000 60 2.8188 .50109 

 270 2.8249 .48742 



ก5.7 กกกก

ก1,00110,000

กกกกกก

10,000ก10,000กก

กกกกกกก

กกกก 
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กกกก

กกก กกก

กกกกก

ก(1)กกก

กกกกกกก

(2)กกกก

กกกกกก

(3)กกกกกก

กกกกกก

 

5.8กกกก



กก   





ก..2500 20 2.8188 .47948 F=1.105

..25012520 62 2.7547 .50640 Sig=.347

..25212540 164 2.8317 .46548 

..2541 24 2.9653 .58206 

 270 2.8249 .48742 



ก5.8กกกก

กกกกก..2500กก

กก..2541ก

กกกก..

25212540กกก..2500กก..25012520

กกกกกก

กก กกก

กกกกกก

กกกกก
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กกก(1)ก(2)กก

(3)กกกก



5.2กกก



 5.2.1

 กกกก

กกก13(SPSSfor

WindowsVersion13)กกกก

กกกก()

(PathAnalysis)ก(Assumption)

กกกกก

กก(r<.75)(,2548)

กกก5.9
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5.9กกก(270)


 Leader_Sup Org_Struc Resource Cust_Sup Co_UnitCommitShare_Vis Openness KM Recruit Train Perf Reward

Org_Struc .490*            

Resource .291* .179*           

Cust_Sup .387* .464* .313*          

Co_Unit .402* .484* .306* .326*         

Commit .324* .092 .310* .473* .112*        

Share_Vis .400* .372* .163* .467* .516* .201*       

Openness .105* .036 .166* .212* .114* .109* .155*      

KM .384* .150* .093 .481* .159* .417* .289* .042     

Recruit .392* .215* .400* .486* .548* .179* .517* .189* .448*    

Train .614* .624* .259* .375* .644* .111* .542* .037 .211* .435*   

Perf .452* .441* .206* .114* .371* .120* .551* .170* .014 .221* .487*  

Reward .484* .544* .223* .378* .635* .178* .644* .145* .101* .343* .609*.517* 

Inno .630* .498* .337* .723* .401* .642* .442* .124* .532* .389* .477*.209* .490*

Mean 2.933 3.216 3.477 3.022 2.878 2.807 3.096 2.562 2.784 3.344 3.2303.107 2.862

S.D. 0.523 0.636 0.540 0.638 0.518 0.678 0.576 0.583 0.571 0.596 0.6040.524 0.695



:*Significant<0.05
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():Leader_Sup กก

Org_Struc  กก

Resource   กก 

Cust_Sup   กกก

Co_Unit  ก 

Commit    กก

Share_Vis  กก

Openness   ก 

KM    กกก

Recruit    กก

Train    กก

Perf    กก

Reward    กก

Inno  กก
 

ก5.9กกกก

(Resource)กก(Recruit)ก

3.3443.477กกกก(Train)ก

ก(Perf)กก(Share_Vis)กก

กก (Cust_Sup) กก

(Leader_Sup)ก(Co_Unit)กก

(Reward)กก(Commit)กกก(KM)

ก(Openness)ก3.230,3.107,3.096,3.022,

2.933,2.878,2.862,2.807,2.7842.562ก

(Org_Struc)3.216กก

กกก.644

ก(r<.75)กก
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5.2.2ก

กกกกกกกก

กกกกก(ก)ก

ก(Leader_Sup)ก

กกกก()ก

(Org_Struc)กกก

กก()กก(Resource)

กกกก()ก

กกก(Cust_Sup)กกก

กกกก()ก

(Co_Unit)กกก

กก()กก(Commit)ก

กกก()ก

ก(Share_Vis)กกก()

ก(Openness)กกก

ก()กกก(KM)กกกก

กกก()กก

(Recruit)กกก

ก()กก(Train)กกกก

กก()กก(Perf)ก

กกกกก

()กก(Reward)กกกก

กก

กก(Commit)กก

(Share_Vis)ก(Openness)กกก(KM)

กก (ก) กก

(Leader_Sup)กกกก

กกกกกกก

ก()ก(Org_Struc)ก

ก กกก
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กกกกกก()

กกกกกกก

กกกกก()ก

กกก(Cust_Sup)กก

กกกกกกก

กกกกกก()ก

(Co_Unit)กกก

กกกกกกก

ก()กก(Recruit)กก

 กก กก

กกกกกก()ก

ก(Train)กกกก

กกกกกกกก

กก()กก(Perf)กก

กกกกกกก

กกกกก()ก

ก(Reward)กกกก

กกกกกก



กกกก(Recruit) กก

(Train)กก(Perf)กก(Reward)

กก(ก)กก(Leader_Sup)

กกกก

กกก  กกก

ก()ก(Org_Struc)ก

ก กกก ก

กกกกก()

กกกกกก

กกกกกก

ก()กกกก(Cust_Sup)ก
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กกกกกกก

กกกก()ก

(Co_Unit)กกก

กกกกกกก

กก

กก4.1ก9

กกก (Stepwise

RegressionAnalysis)

 
ก1ก



Inno =B1Leader_Sup+B2Org_Struc+B3Resource+B4Cust_Sup

 +B5Co_Unit+B6Commit+B7Share_Vis+B8Openness

 +B9KM+B10Recruit+B11Train+B12Perf+B13Reward(1)

Share_Vis =B14Leader_Sup+B15Org_Struc+B16Resource+B17Cust_Sup

 +B18Co_Unit+B19Recruit+B20Train+B21Perf+B22Reward(2)

Commit =B23Leader_Sup+B24Org_Struc+B25Resource+B26Cust_Sup

 +B27Co_Unit+B28Recruit+B29Train+B30Perf+B31Reward(3)

Openness =B32Leader_Sup+B33Org_Struc+B34Resource+B35Cust_Sup

 +B36Co_Unit+B37Recruit+B38Train+B39Perf+B40Reward(4)

KM =B41Leader_Sup+B42Org_Struc+B43Resource+B44Cust_Sup

 +B45Co_Unit+B46Recruit+B47Train+B48Perf+B49Reward(5)

Recruit =B50Leader_Sup+B51Org_Struc+B52Resource+B53Cust_Sup

 +B54Co_Unit      (6)

Train =B55Leader_Sup+B56Org_Struc+B57Resource+B58Cust_Sup

 +B59Co_Unit      (7)

Perf =B60Leader_Sup+B61Org_Struc+B62Resource+B63Cust_Sup

 +B64Co_Unit      (8)

Reward =B65Leader_Sup+B66Org_Struc+B67Resource+B68Cust_Sup

 +B69Co_Unit      (9)
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กก = Inno(Innovativeness)

กก   = Share_Vis(SharedVision)

กก  = Commit(CommitmenttoLearning)

ก   = Openness

กกก = KM(KnowledgeSharing)

กก = Recruit

กก   = Train(TrainingandDevelopment)

กก  = Perf(Performance)

กก  = Reward(ContingencyReward)

กก = Leader_Sup(LeaderSupport)

กก   = Org_Struc(OrganizationStructure)

กก   = Resource(ResourceSlack)

กกกก = Cust_Sup(CustomerSupport)

ก = Co_Unit(CoOperationbetweenUnit)

B1,B2,B3,,B69   = 

(StandardizedRegressionCoefficient)



กกกกกก

ก
 

H1:กก



H1กกกก

กกกก

กกกกก

กกกกกก
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Commit =0.454Cust_Sup0.299Perf+0.340Leader_Sup

(7.187)(4.899)(5.480)

 +0.218Resource0.194Recruit0.224Org_Struc+0.137Reward

(4.058)(3.231)(3.440)(2.116)



R=.630,R2=.397,SEE=.533,F=24.653,Sig.=.000



กกกกกกก

ก กกก

กกกกกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกกก

กก7ก

39.7



SharedVision=0.353Reward+0.254Recruit+0.367Perf

(6.849)(5.289)(7.725)

+0.287Cust_Sup0.159Resource0.184Org_Struc

(5.856)(3.827)(3.406)

+0.149Train0.103Leader_Sup

(2.543)(2.041)



R=.800,R2=.640,SEE=.351,F=58.037,Sig.=.000
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กกกกกก

กกกกกกก

กกกก กก

กกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกกกก

กกก

8ก64.0



Openness =0.275Cust_Sup+0.222Perf0.190Org_Struc

(4.137)(3.385)(2.582)



R=.299,R2=.089,SEE=.560,F=8.695,Sig.=.000



กกกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

ก3ก

8.9



KM =0.337Cust_Sup+0.315Recruit+0.332Leader_Sup

(5.735)(5.347)(5.504)

0.185Reward0.165Resource0.143Perf

(2.985)(3.082)(2.414)



R=.632,R2=.399,SEE=.448,F=29.127,Sig.=.000
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กกกกกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกกก

6ก

39.9



H2:กก



 H2  กก

กกกก ก

กกกกกก

กกก



Recruit =0.453Co_Unit+0.355Cust_Sup0.276Org_Struc

(8.569)(6.781)(4.844)

+0.152Resource+0.164Leader_Sup

(3.152)(3.070)



R=.697,R2=.486,SEE=.431,F=50.010,Sig.=.000



กกกก

กกก กก กก

กกกก

กกก ก

กกก

กกกกกกกก
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กก5

ก49.6



Train =0.377Co_Unit+0.324Leader_Sup+0.282Org_Struc

(8.495)(7.260)(6.053)



R=.786,R2=.617,SEE=.375,F=143.131,Sig.=.000



กกกกก

กกกกก

กกกก

กกกก

3ก61.7



Perf =0.316Leader_Sup+0.300Org_Struc0.201Cust_Sup+0.164Co_Unit

(5.193)(4.581)(3.406)(2.745)



R=.560,R2=.313,SEE=.438,F=30.220,Sig.=.000



กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกกก

กกก4

ก31.3
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Reward =0.444Co_Unit+0.236Org_Struc+0.190Leader_Sup

(8.781)(4.441)(3.738)



R=.709,R2=.503,SEE=.492,F=89.677,Sig.=.000



กกกก

กกกกก

กกก

กก  กกกก

3ก

50.3



H3:กก



H3กกกก

กกกก

กก กก

กกกกกก

ก กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกก



Inno =0.314Cust_Sup+0.236Leader_Sup+0.334Commit

(7.690)(6.115)(9.414)

+0.123Org_Struc+0.120KM+0.118Reward 

(3.106)(3.302)(3.163)



R=.879,R2=.773,SEE=.235,F=149.47,Sig.=.000
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กกก

136กก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกก

กกก กก ก

กก กกกก

6กก

77.3กกก.000

ก7กก

กก กกก

กกกกกก

ก 



กกกก

5.105.12
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5.10กกกกก

กกก

ก


ก 



H1:กกกก

กกก

ก

H1a:กก

กกกก

H1b:กก

กกกก

H1c:กกก

กกก

H1d:กกก

กกกก

H1e:ก

กกกก

H1f:กก

กกกก

H1g:กกก

กกก

H1h:กก

กกก

H1i:กก

กกกก

H1j:กก

กกกก







H1a



H1b


H1c


H1d


H1e



H1f



H1g



H1h



H1i



H1j
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5.10()


ก 



H1k:กกก

กกกก

H1l:กกก

กกก

H1m:กกก

กกกก

H1n:ก

กกกก

H1o:กก

กกกก

H1p:กกก

กกก

H1q:กก

กกก

H1r:กก

กกกก

H1s:กก

กกก

H1t:กก

กกก

H1u:กกก

กก

H1v:กกก

กกก

H1w:ก

กกก

H1k



H1l



H1m


H1n



H1o



H1p



H1q



H1r



H1s



H1t



H1u



H1v



H1w
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5.10()


ก 



H1x:กก

กกก

H1y:กกก

กก

H1z:กก

กก

H1aa:กก

กกก

H1ab:กก

กกกกก

H1ac:กก

กกกกก

H1ad:กกก

กกกก

H1ae:กกก

กกกกก

H1af:ก

กกกกก

H1ag:กกก

กกกกก

H1ah:กกก

กกกก

H1ai:กก

กกกก

H1aj:กก

กกกกก

H1x



H1y



H1z


H1aa



H1ab



H1ac



H1ad



H1ae



H1af



H1ag



H1ah



H1ai



H1aj
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5.11กกก

กกกก



ก 



H2:กกก

กกก

H2a:กก

กกกก

H2b:กก

กกกก

H2c:กกก

กกก

H2d:กกก

กกกก

H2e:ก

กกกก

H2f:กก

กกกก

H2g:กก

กกกก

H2h:กกก

กกก

H2i:กกก

กกกก

H2j:ก

กกกก

H2k:กก

กกก





H2a



H2b



H2c



H2d



H2e



H2f



H2g



H2h



H2i



H2j



H2k
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5.11()



ก 



H2l:กก

กกก

H2m:กกก

กก

H2n:กกก

กกก

H2o:ก

กกก

H2p:กก

กกกก

H2q:กก

กกกก

H2r:กกก

กกก

H2s:กกก

กกกก

H2t:ก

กกกก

H2l



H2m



H2n



H2o



H2p



H2q



H2r



H2s



H2t
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5.12กกกกก

กกก

กกก



ก 



H3:กกกกก

กกก

กก

H3a:กกก

กก

H3b:กกก

กก

H3c:กกก

กก

H3d:กกกก

กก

H3e:กก

กก

H3f:กกก

กก

H3g:กกก

กก

H3h:กกกก

กก

H3i:กกก

กก







H3a



H3b



H3c



H3d



H3e



H3f



H3g



H3h



H3i
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5.12()



ก 



H3j:กกกก

ก

H3k:กกก

กก

H3l:กกก

ก

H3m:กกกก

กก

H3j



H3k



H3l



H3m



ก(PathAnalysis)ก

กก

5.1
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5.1กกก



กก

ก 



กก 

กก

กก

กก

+.236 

+.123 

+.314 

+.120 

-.194 

+.137 +.254 

-.103 

-.299 

+.340 

+.218 

-.165 

+.454 

-.224 
-.201 

+.164 

+.164 

+.190 

 

+.444 

 

+.334 

+.118 
+.149 

+.367 

+.353 

+.287 

-.184 

-.159 

-.190 

+.275 

+.337 

- 

-.143 

+.316 

+.282 

+.324 

+.332 

-.276 

+.152 

กก

+.355 

กกก

กก 



+.222 

+.315 

กกก



กก 



-.185 

กก

+.300 
กก 

+.453 

ก

+.236 

+.377 
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 5.1กกกกก

กกกก

กกกกกก

กกกกกกก

กกกกกก

กกกกกกก

กกกกกกกก ก

กกกกก

กกกกกก

กกก

กกกกกก

ก

 กกกกกกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกก กก

กกกกกกก

กกก กกก

กกกกกก

กกกก

กก

 กกกก

กกกกกก

กกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกก

 กกกก

กก กก
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กกกกกกก

กกกก

กกก กก ก

ก กกกกกก

 กกก กก

กกก

กก 

กก



 5.2.3ก

 กกก

กกกก

กก

กกก

กกกกก

ก กกกกก

กกกกก

 กกกก ก

ก



Leader_Sup RewardKM Inno_Total

+Leader_Sup RewardCommit Inno_Total

+Leader_Sup RewardInno_Total

+Leader_Sup PerfKMInno_Total

+Leader_Sup PerfCommitInno_Total

+Leader_Sup RecruitKM Inno_Total

+Leader_Sup RecruitCommitInno_Total

+Leader_Sup KMInno_Total

+Leader_Sup CommitInno_Total
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:.19x.185x.12=.004+.19x.137x.334=.009+.19x.118=.022

:.316x.143x.12=.005+.316x.299x.334=.032

:.164x.315x.12=.006+.164x.194x.334=.01

:.332x.12=.04+.34x.334=.114



=.139



กกกกก

กกกกกก ก

 กก กกก

กกก



Org_Struc RewardKM Inno_Total

+Org_Struc RewardCommit Inno_Total

+Org_Struc RewardInno_Total

+Org_Struc PerfKMInno_Total

+Org_Struc PerfCommitInno_Total

+Org_Struc RecruitKM Inno_Total

+Org_Struc RecruitCommitInno_Total

+Org_Struc CommitInno_Total

 

:.236x.185x.12=.005+.236x.137x.334=.011+.236x.118=.028

:.3x.143x.12=.005+.3x.299x.334=.03

:.276x.315x.12=.001+.276x.194x.334=.018

:.224x.334=.075



=.069



กกกกกก

กกกกกกก
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กกกกก

ก



Resource RecruitKM Inno_Total

+Resource RecruitCommitInno_Total

+Resource KMInno_Total

+Resource CommitInno_Total



:.152x.315x.12=.006+.152x.194x.334=.01

:.165x.12=.02+.218x.334=.073



=.049



กกกกกก

กกกกกกก

กกกกกก

กกกกก



Cust_Sup PerfKMInno_Total

+Cust_Sup PerfCommitInno_Total

+Cust_Sup RecruitKM Inno_Total

+Cust_Sup RecruitCommitInno_Total

+Cust_Sup KMInno_Total

+Cust_Sup CommitInno_Total



:.201x.143x.12=.003+.201x.299x.334=.02

:.355x.315x.12=.013+.355x.194x.334=.023

:.337x.12=.04+.454x.334=.152



=.206
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กกกกก

กกกก

กกกกก

กกกกกก





Co_Unit RewardKM Inno_Total

+Co_Unit RewardCommit Inno_Total

+Co_Unit RewardInno_Total

+Co_Unit PerfKMInno_Total

+Co_Unit PerfCommitInno_Total

+Co_Unit RecruitKM Inno_Total

+Co_Unit RecruitCommitInno_Total



:.444x.185x.12=.01+.444x.137x.334=.02+.444x.118=.052

:.164x.143x.12=.003+.164x.299x.334=.016

:.453x.315x.12=.017+.453x.194x.334=.029



=.031



กกกกก

ก กกกกกก

กกก กก




Reward KM Inno_Total

+Reward Commit Inno_Total


:.185x.12=.022+.137x.334=.046


=.024
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กกกกก

กกกกกกก

กกก



Perf KMInno_Total

+Perf CommitInno_Total



:.143x.12=.017+.299x.334=.1



=.117



กกกกกก

กกกกก

กกกกกก





Recruit KMInno_Total

+Recruit CommitInno_Total



:315x.12=.038+.194x.334=.065



=.027



 ก

ก5.13
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5.13ก

ก



 

  


(ก)

Leader_Sup .630* 0.236 0.139 0.375 0.255

Org_Struc .498* 0.123 0.069 0.054 0.444

Resource .337*  0.049 0.049 0.288

Cust_Sup .723* 0.314 0.206 0.520 0.203

Co_Unit .401*  0.031 0.031 0.370

Commit .642* 0.334  0.334 0.309

Share_Vis .442*    0.442

Openness .124*    0.124

KM .532* 0.120  0.120 0.412

Recruit .389*  0.027 0.027 0.362

Train .477*    0.477

Perf .209*  0.117 0.117 0.092

Reward .490* 0.118 0.024 0.142 0.348



ก5.13กกก

กกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกก

 กกกกก

กกกกก

กกกกก

ก กก ก

กกกก ก

กกกกก



 217 

 

กกก

ก กกกก





 กกก

กกกก

กกกกก

กก กก

กกกกกก

กกกกก

กกกก   ก

กกกก

กกกก

กกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกกกก

กก

 


   





6



กกกกก


ก

กก

กกกกก

กกก

กกกก(1)ก

กกกกกกก

กกกกก

กกก (2) ก

กกกก

กกกก

(3)กก

กกกกกก

กกกก3ก

กกกกกก

ก1กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกกก.ก

กกกกก

ก2กกกก

กกกก

กกกก

กกกก1...

กก2...
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กกก3ก

กกก

ก..2007กก

กกกกก ก

ก2.3.4

.5.กกก

กกกก

กกกกก

1ก

2กกกกก

3กกก

4กกกก

5กกกก

6กก

7กกกก

กก

 

6.1กกกกก

()(CPALL)



6.1.1ก

 ก()ก..2551



6.1.1.1

..ก()(..

ก)ก..2531..ก()ก

กก()

19..2550กกกCPALL

กกกกกก

กกกกกก7Eleven
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กกก()

กกกCPALLก

กกกก

กก4ก

31..2551กกกกก

กกกก(

ก)กก(..กกก)

กกก(()ก)กก

กก(กก)กก

(ก()ก)กกก

(ก)กกก(

ก)กกก(กก)กก

กกกกก(ก)

ก(CorporatePhilosophy)

กก

(Throughhappyemployees,wedesiretoseesmilesfromcustomers.)

(Vision)

กกกก

(Weserveconveniencetoallcommunities.)

ก(Mission)

กกกกก

กHarmonyก(Tocreatecustomer

engagementwithqualityproductandserviceassortmentbyHarmonymanagementandto

enhancegoodrelationswithsocietyandcommunity.)

 ก(CorporateCulture)

กกก5กก



ก5ก(5CoreCompetencies)กก

ก(Must)ก

1) ก(Achievement)
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2) กก(Customer)กก

3) ก(Integrity)ก

4) กก(Organization)กกก

5) ก(Teamwork)ก

(Values)ก(Want)ก

1) กก

2) กกก

3) กก

4) กกกก

5) 

6) กกก

7) ก



(Leadership)(Need)

กกก

1) 

กกก



2) ก

กก

กกกก

3) 

กก

กก ก ก

กกก



4) 

กก

กก

กกกก
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5) 

กก

ก

กก

กกก

6) 

กก

กก

ก

7) 

กกก

กก



8) ก

กกก

กกกก

กกกกก

9) 



กกกก กก



10) 

กกกกก

กก

กกกก



11) ก

กกกก

กกกก

กก
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กก

กก

6.1.1.2กกกก

CPALLกก7Elevenก7Eleven,Inc.

กก..2532..2551CPall

7Eleven4,778(7Elevenก4

กกก)ก

2,433(51)2,345(

49)2,671(56)

1,813(38)294

(6)ก7Eleven5.5..

2552CPALL7Elevenก400450

กก.ก()

กกก..

2551CPALLก4,065(85)ก

.713(15)
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 ก



 

 กก

ก

กกกก

กก

ก

 กกก

 กกกกก

 กกก



 กก

กกกก



 กก

 กก/

  กกก

 ก

 ก

 

 กกก

 กก
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กก

 กก

กกกก

กกกกกก

กกกกกก

กก

กก

กกก

กกกก

กกกกก

กกกกก

กกกก

กกกก



7.2.3กกก

กกกกก

กกก 

กกกกก

7.3





















340 



7.3กกก



 



ก



 กก

กก

กก

 

 ก

 

 

 

กก

 ก

กก

 กกก

ก

 กกก

ก

 กกก

 กก

 กก

กกก
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7.3()



 



ก

กก

 กกก

กกก

ก



 กกกกกก

ก

 กกกก/

ก ก

 กกกก



 ก

 กก



 ก

ก

 ก

 กกกก

 EGO

 ก

 ก

 ก(กก10)

 กกก

กกกก

ก
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7.3()



 

ก ก

 กกก



 กกกก

กก

กกก

 กก

ก(OrganizationCulture)

 กก

ก

ก

 กกก

ก

 กกก

ก

 กกก

กก

กกก



 กก

 กกกกกก

กก

 กกกก
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7.3()



 

กก



 กก/

ก

 กกก

 ก

 กก

  กกกกก

ก

 กกก

กก

 ก



 กกก

 กกกก

ก

 กก

(OEM)กกก

กก

ก



 ContentCableTV
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กก 

กกก7.3

 กกก

ก กก

กก (1) กกก

ก(2)กกกก

(3)กกกกก

ก(4)กกกก

กกกก

(5)กกกกก

(6)กกก



7.2.4กกก

กกกก

ก

1. กกกกกก

กก(CHANGE)

2. กก

กกก

3. ก(Infrastructure)ก

กก

กกก

ก(SystemOperator)

กกกก

ก(KnowledgeSharing)ก

4. กกก

ก
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7.3ก



 กกก1)กก

กกก2)ก

กกก3)ก

กกก4)กก

กกกก 

กกก กกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกก

กกกกกกกก

กกกกก

 กกกก 3 

กก5กกก4

กกก4กก

กกกกกกก10

3

กกกกกก

กกก

 

 7.3.1กก

กกกกก

กกกกกก

กกกก

กกกกกก

กกกกกกก

กกก
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กกกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกกกกกกก

กกก กก

กกกกก

กกกกกกก

กกก

กกกกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กก

กกก



7.3.2กกกก

7.3.2.1กกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกก กก

กกกก

กกกกกกก

ก กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกRoberts(1990)ก

กกกกก

กกกกกกกก
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กก กกกกก

(Narver,SlaterandMacLachlan,2004;AtuaheneGimaetal.,2005;Slater

andMohr,2006)กกกกก

กกกกกกกก

 ก กก

กกกกกก

กก(Langeraketal.,2004;Kirca,Jayachandranand

Bearden,2005)กกก(Higgins,1996)ก

กกกกก (Paladino,

2007)

 7.3.2.2กก

กกก

กกกกกกก

ก

ก(CummingsandOConnell,1978)CummingsandOConnell(1978)ก

กกกก

กก กกกก

กก กกกก

กกกกก

กกกกก

 ก

กกกกก(Ettlie, 1983)

Tang(1999)

กกกกก

กก

  กก กกกก

กก กกกกก

กกกกกก



348 

กกกก กก

กกกกก

กกกกกก

กกก

กก กกกกก

กก กก

กก

7.3.2.3กก

กกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกก

กกก(LongLifeLearning)กก

กกกกกก

กกกกก ก

กกกก

ก(Norman,1985;Sinkulaetal.,1997)กกกก

กกกกก

กกก(Sinkulaetal.,1997)กก

กกกกก

กกกกก

กก(SlaterandNarver,1994b)ก

กกกกกก(Calantoneet

al.,2002)กกกก

กกกกก
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7.3.2.4กก

กกก

กก กกกกก

กกกกก

ก กกกก

กกกกกกก

กกกกกก

กกกก

กกกก

กกกกกก

กกก กกก

กกกกกกก

ก

กกกBorins(2001)

กกก

กกก

กกก 

กก(PayforPerformance)ก

กกกกกก(Shipton

etal.,2006)

7.3.2.5กกก

  กกก

กกกกกกกก

กกก

กก(MoormanandMiner,1998)กก

กกกกก

กกกกก

กกกก(Calantoneetal.,2002)
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กกกกกก

กกกกก ก

กกกกก กก

กกก กก

กก กกกก

กกกกก

ก

7.3.2.6ก

กกกก

กกกกTushmanandOReilly(1996)Damanpourand

Gopalakrishnan(1999)กกกก

กกกกก

กกกกกก

กก

กกกกกก

ก(Zaltmanetal.,1973;RubinsteinandWoodman,1984;

King,1990;Damanpour,1991)ก(OrganicOrganization)ก

กก BurnsandStalker(1961)ก

กก(Teeceetal.,1997)กก

กกกกกกก

กกก(Decentralization)ก(Informal)

กก(Flexibility)ก(Openness)

กกกก

กกกก(Centralization)กกก

(BurnsandStalker,1961;Thompson,1965;AikenandHage,1971)

(Specialization)กกกกก

กกกกกกก

(AikenandHage,1971;KimberlyandEvanisko,1981)
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กกกก

กก ก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกกก

กกกกก



7.3.3กกกก

 กกกก

กกกกก

กก กกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกก

ก ก กกกก

ก กกก

ก

7.3.3.1กก

กกกกก

กกก

กกกกก

กกกก

กกกกก(Rosner,1968)ก

กกกกก

กก ก
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กกกก

กกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก 

กกกกกกกก

15%กกกก

กกก(Downsizing)กก

กกกก(Filipczak,1997)

กกกกก

ก(Shattow,1996)ก(Internet)(Intranet)ก

กกกกก(Khalil,1996;

Bresnahan,1997)

กกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกกกกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกกกกก

กกกกกกกก

กกกกก

7.3.3.2ก

กกก

กกกกก

กกกกกก
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กกกกกก

กก กก กกก

ก(MurrayandDonegan,2003)กกก

กกก

ก(Siguawetal.,2006)กกกก

กก(กก)

กกก(ก)ก

กกก(กก)(Prahaladand

Hamel,1990;Hittetal.,1998)

กก

กกกกก

กกก

กกกกก กก

กกกกกกก

กกกกกก

กกกกกกกกก

กก ก

กกกกกก

กกกกก

กก



7.3.4กกก

 กกกกกก 

กกก ก

กกกก

กกกก
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  7.3.4.1กก

 กกกก

กกก กกก

Shiptonetal.(2006)กกก

ก กกก กก

GuzzoandBondy(1983)กกก

กกกกกก

กก(Guzzo,JetteandKatzell,1985)

กกกกก

ก(fit)กก(Bach,2000)

กกกกกกก

กกก(Gratton,1997)

กกกกกกMumford(2000)

กกกกกก

 ก

ก กกกก

กกกก

กก กก

กกกกกก

กกกก

กกMehrandShaver(1996)ก

กกก

กกก กกก

กกกกก ก

กกกกกก

กกกก

กกกกกกก

กกกกก
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กกก กกก

กกกกกกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกก กกก

กกกกก

กกกกก

 7.3.4.2กก

กกกกก

กกกก

กกกก

กกกก กกก

กกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกกKing(1992)

 กกกก

กกก 

กกกกกก 

Shiptonetal.(2006) กกกก

กกกกกก

ก กกกกก

กก กกกก

กกกกก

กกก

กกกก
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7.3.5กกก

กกก ก

กกกก

 7.3.5.1กก

กก กกก

กกกกก

กกVerona(1999)กกกกกก

กกกกก

กก กกกก

กก(Hult,1998)กก

กกกกกก

กกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกกก

 กกกกก



7.3.5.2ก

กก

กกกกก

กกกก

กกกกกกกก

กกกกกกก

 ก กก

กกกกก

กกกกกกก
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Sinkulaetal.(1997)กก

กกกกกก

ก

7.3.5.3กก

กก กกก

กกกกกก

กกก(TharenouandBurke,2002)ก

กกกก(LadoandWilson,1994)

กกก(Keep,

1999)กกกกกก

กกกก

ก(CohenandLevinthal,1990)กกกก

กกกกก

(Keep,1999;AshtonandFelstead,2001)

กกกกกก ก

กกก

กกกกกกกก

กกก กก

กก กกกก

กก กกก

กกกกกก กก

กกกกกกก(Learningby

Doing)กกกกกกก

กกกกกกก

กกก
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7.4



กกก กกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกก

กก ก

กกกกกกกก

กกกกกกก

ก

กกกกกก

กกกกก

กกก กก

กกกกกก

กกกก

กกกกก



กกกกกก

กกกกกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกก

กก
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7.4.1กก

กกกกก

กก

กกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกก

กกกกกกก

กกก

(CHANGE)กกกกก

 กกกก

กกก ก

 กกกก

กกกก

กกกกกกกก

กกกกก

ก กก 

กกกกก

กกก



7.4.2ก

กกกกก 

กกก

กกก

กกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกก
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กกกก

กกกกกกก

กก

กกก

กก ก

กกก

กก

กกก

กกกกก

 กกกกกก

กกกกก

กMedicalHubHospitalityHubกก

ก

กกกกก

กกก(ServiceDifferentiation)กกก(ServiceInnovation)

  กกก

กก

กก

2ก

ก(Container)กกก

กกกก ก





7.4.3กกกก

ก กกกกก

กกกกกกกก

ก(LongLifeLearning)กก

กกกก
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กก

กกกกกกก

กกก กกกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกกกก

กกกกกก กก

กกกก



กกกก

กกกกกกกก

LearnHowtoLearnกกกกกกก

ก

กกกกกกก





7.4.4กกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกกก

กก

กกกก

กกก

กกกกกกก

กกกก

กกก

กกกกก

ก ก
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ก กก

กก

กกก

กกก

(SystemOperator)กก

กกก(KnowledgeSharing)ก

กกกกกก

กกกก



7.5(Contribution)



กก



7.5.1(ContributiontoTheory)

กกกก

กกกก

กกกกกก

กกกก

 7.5.1.1กกก

 1)กก

กกก

กกกกกกก(Ricardo,1817;

Schumpeter,1934;Penrose,1959;Ansoff,1965;Andrews,1971)

กกกก

ก(Grant,1991)กก

ก กกกกก

กกก

ก(SiripongPreutthipan,1999)7.1
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7.1กก

:กSiripongPreutthipan,1999.



ก7.1ก

กกก(Barney,1991;Peteraf,1993)





ก(Resources)
 
 
 
 
(Grant,1991)

(March,1991)

(PrahaladandHamel,1990)

                                                 (Grant,1991)

    (Porter,1990)

(HamelandPrahalad,1990)

 
InvisibleAssets(Itami,1987)

CriticalResources(Azzoneetal.,1995;Barney,1986a)

CoreResources/DistinctiveCompetence(HamelandPrahalad,1990)

IntangibleAssets/TangibleAssets(CollisandMontgomery,1995;Teeceetal.,1990)

PhysicalResource(Barney,1991;CollisandMontgomery,1995;TallmanandFladmoeLindquist,1994;Hoferand

Schendel,1978)

Human/OrganizationResource(Barney,1991;TallmanandFladmoeLindquist,1994;HoferandSchendel,1978)

FinancialResource(TallmanandFladmoeLindquist,1994;HoferandSchendel,1978)

Reputation(HoferandSchendel,1978)

FirmSpecificResources:FSRs(Selznick,1957;TallmanandFladmoeLindquist,1994)

AdvanceFactors(Porter,1990)

ProductiveResources(Wenerfelt,1984;Penrose,1959)

StrategicAsset(Chi,1994;MarkidesandWilliamson,1996)

 



(Capability)



(Assets)

ก

(CompetitiveAdvantage) 

ก

(Performance)
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2)กกกก

กกก

กกกกก

กก กกกกกก

(MillerandShamsie,1995;Preutthipan,1999)กกกก

กกกกก(Farjoun,1994)กก

กกกกก

ก กกกก

ก กกกก

กกกกก

ก(PhysicalCapitalResources)กก

กกกก(Barney,1991)

7.5.1.2กกกก

1)กก

กกกกกกกก

(MarketingScienceInstitute,1992/1994,1993;Sinkula,1994a;SlaterandNarver,1994a,1995;

Lukasetal.,1996)กกกกก

กก(HultandFerrel,1997a) กก

กกกก(CangelosiandDill,1965;Marchand

Olsen,1975;Argyris,1967,1976,1977a,1977b;DuncanandWeiss,1979;Shrivastava,1983;Daft

andWeick,1984;FiolandLyles,1985;Herriottetal.,1985;LevittandMarch,1988;Stata,1989;

Senge,1990a;Parkhe,1991;Huber,1991;Garvin,1993)กก

กกกก(Duncan

andWeiss,1979;Hedberg,1981;Shrivastava,1983;FiolandLyles,1985;LevittandMarch,1988;

Stata,1989;Huber,1991)กกกกกก

กก(HargadonandSutton,2000)
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2)กกกกก

กก

กกSubramanianandYoundt(2005)กก

กกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกSenge(1990b)5ก(TheFifthDiscipline)

กกกก(1)ก(SystemsThinking)(2)ก

(PersonalMastery)(3)กกก(MentalModels)(4)

กก(SharedVision)(5)กก(TeamLearning)ก

กกกกก(Bell

etal.,2002)กกกกกกก

ก(Day,1991,1994;Tobin,1993;Sinkula,1994b)

กกกกกกกก

กก4(Hultand

Ferrell,1997a,1997b;Hult,1998;HurleyandHult,1998;Calantoneetal.,2002)

ก(CommitmenttoLearning)กก(SharedVision)ก

(OpenMindedness)กกก(Intraorganizational

Knowledge Sharing) กกกก

กกกกกก

กกกก

กกก(MoormanandMiner,1998)

7.5.1.3กกกก

กก

กกกกก

กกกก

ก7.4
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7.4กกก

กกกก



 ก กก

ก ก

กก

ก

ก

ก



กกก

กกก

กก

ก

ก

ก ก(Valuable)

ก(Rare)

ก

(ImperfectlyImitable)



(ImperfectlySubstitutable)

 กก

กก

ก

 กกก

ก

ก

ก

ก

 ก



ก

ก

กก

กกก

กก

กก



กก

 กก

ก

กกก

กก

กกก

ก

 กก

กก



กกก

กก

ก
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7.4()



 ก กก

กก



ก

ก

1.

กกก

ก

กก

ก

ก

2.ก

กก

ก

ก

ก



ก

ก

กก

กก

3.กกก





ก



1.กกก

(1)ก

กก(2)

กกกก

ก(3)ก

กกกก

กก

กก

กก

2.กกก

กกก

ก

กก

ก

กก

กกก

3.กก

กก

กก

ก

ก

กกก

ก
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7.4()



 ก กก

กก



1. กกกก

กกกก

กก

2. กกกกก

กกก

กกกกก

3. กกกกกก

กกกก

กกกก

ก



กกกก

ก(RBV)กก(LO)ก

กกกกก

 กกก

ก7.2
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ก
ก

RBV

LO

กก

ก

กกก

กก(HoferandSchendel,1978)กก(Barney,1991)

กก

ก(Rogers,1983)

กก(SlackResources)

กกก(HoferandSchendel,1978)
กก(Barney,1991)

กก

ก(Barney,1991)
ก(HoferandSchendel,1978)

กก
•กก
•กก
•ก
•กกก

กกกก
กก
กก
กก
กก

กก(HurleyandHult,1998;HultandFerrell,1997a,1997b;Hult,1998;Calantoneetal.,2002)




7.2กกกกก

กก



กกก ก

กกกกก

กก

1.กกกกก

กกกก ก

กกกก(Hoferand

Schendel,1978)กก(Barney,1991)ก

กกก(Rogers,1983)กก

กกกก
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กกกHoferandSchendel(1978)

กกกBarney(1991)ก

กกก(ResourceBundle)กก

ก

2.กกก(Barney,1991)

ก(HoferandSchendel,1978)กกกก

กกกกก

กกกกกกก

กก กก กก

(Reward) กกกกกก

กก(PhysicalCapitalResources)กก

กกกกก

กก(Barney,1991)

3.กกกกก

(LearningOrganization)(HultandFerrell,1997a,1997b;Hult,1998;HurleyandHult,1998;

Calantoneetal.,2002)กกกกกก

กกก(IntraorganizationalKnowledgeSharing)

กกกกกก

กกก

กกก

กกกกก

กก

กกก กก

กกกกก

กก กกก

กกก
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7.5.1.4กกกก

กก

กก กกกกก

กกกก กกก

กกกกก

กกกกก

กกกก

กกก77.3

กกกกก

กกกก กก

ก(Manu,1992;ManuandSriram,1996;SubramanianandNilakanta,1996;

Amabile,1997;HurleyandHult,1998;Berthonetal.,1999;Tang,1999;Vazquezetal.,2001;

AtuaheneGimaandKo,2001;Calantoneetal.,2002;Worrenetal.,2002;MairesseandMohnen,

2002;KunduandKatz,2003;Hultetal.,2004;Woodside,2005;)กก

ก กกกกก

กกกกกกก

 กกกก

กกก

กกกกกก

กกกกกก

กกกกกกก

กกกก

กกกกกกก

กกกกกกก

กกกกกกกกก



กก กกก

กกกก
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กกกกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกก

กกกกกกก

กกกกก

กกกก

ก กกกกกก

กกกกกกกกกก

กก(LearningbyDoing)กกกก

กกกกกกก

กกก

กกกกก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกกก

กกกก

กก

กกกกกก

กกกกก

กกกกกกกก

กกกก

กกก กก

ก

กก
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7.5.1.5กกก

ก

กกกกกกกก

กกกก

กกกก7.3





































7.3ThaiOrganizationalInnovativenessModel



ก7.3ก

ก กกกกกกก

กกก
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