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 วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือการพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธของ
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการที่มีตอผลการดําเนินงานขององคการ 
การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการทดสอบกรอบแนวคิดท่ีไดสรางข้ึนเพื่อศึกษาถึงอิทธิพล และความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรท่ีมีผลตอการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการ นอกจากน้ีในการศึกษายัง
ไดวิเคราะหใหเห็นถึงความสอดคลองในภาพรวมระหวางกรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบ
แนวคิดเชิงประจักษอีกดวย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง 
(Exploratory and Cross Sectional Study) และเปนการศึกษาปรากฏการณจริง (Phenomenon Study) 
โดยอาศัยการเก็บรวมรวมขอมูลดวยแบบสอบถามในการวิเคราะหถึงระดับอิทธิพลท่ีตัวแปรมีตอ
ระดับผลการดําเนินงานขององคการ กลุมประชากรในการศึกษาไดแก วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตท่ีอาศัยแรงงานเขมขน อันประกอบดวย 4 สาขา
อุตสาหกรรมหลักไดแก อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตอัญมณี 
อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม และอุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร ในขณะท่ีการ
วิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานขององคการจะใชท้ังแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลเชิงอัตวิสัย
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสํามะโนและขอมูลทุติยภูมิเชิงวัตถุวิสัยจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย โดยการรวบรวมขอมูลท่ีใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือจะดําเนินการกับกลุม
ตัวอยางในระดับองคการซ่ึงตัวแทนในการศึกษาวิจัยคือ เจาของกิจการ ทายาทกิจการ หุนสวน
กิจการหรือผูบริหารระดับสูงท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายขององคการ การศึกษาวจิยัเชิง
ปริมาณไดดําเนินการโดยใชเทคนิควิเคราะหความตรงโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ดวยโปรแกรมลิสเรล (Lisrel) กับกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 208 องคการ และดําเนินการสัมภาษณ
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เจาของกิจการ ทายาทกิจการ หุนสวนกิจการหรือผูบริหารระดับสูงท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
นโยบายขององคการ รวมท้ังนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการจาก
หนวยงานรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดแสดงใหเห็นวาภาพรวมแลวกรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบ
แนวคิดเชิงประจักษมีความสอดคลองกันเปนอยางดี  และในรายละเอียดของการวิเคราะหจะพบวา
นวัตกรรมองคการมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคการ องคการแหงการเรียนรูมี
อิทธิพลทางตรงตอนวัตกรรมองคการ และเครือขายองคการมีอิทธิพลทางตรงตอองคการแหงการ
เรียนรู ในขณะท่ีองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางออมตอผลการดําเนินงานขององคการและ
เครือขายองคการมีอิทธิพลทางออมตอนวัตกรรมองคการ ซ่ึงขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการ
สัมภาษณไดสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีได โดยขอเสนอแนะสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมนั้น คือควรมุงบูรณาการความเปนองคการแหงการเรียนรูโดยมีพื้นฐานท่ีสําคัญของ
การสรางเครือขายองคการเปนทรัพยากรที่สําคัญในการขับเคล่ือนและผลักดันการเรียนรูของ
องคการ และควรใหความสําคัญกับองคการแหงการเรียนรูในการใชปฏิบัติจริงใหเกิดผลท่ีเปน
รูปธรรมดวยการมุงสรางนวัตกรรมองคการเพื่อท่ีจะเปนการยกระดับผลการดําเนินงานขององคการ
นั่นเอง 
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 The objective of this study is to develop a model of learning organization 
concept and organizational innovation which are determinants to organizational 
performance. The study has been tested by adopting a model to examine determinant 
that has affected on the organizational performance. In addition, the study also 
revealed the overall fit between research model and empirical model. 
 The study is both exploratory and cross sectional as well as phenomenon 
investigation. A survey questionnaire has been conducted to identify the effects of 
determinants on the organizational performance. The target population is Small and 
Medium Enterprises (SMEs) in manufacturing category focusing on labor intensive 
manufacturing consisting of 4 main industrial categories; Food and beverage 
manufacturing industry; Jewelry manufacturing industry; Garment manufacturing 
industry and Furniture manufacturing industry. Survey questionnaire with Census 
sampling technique and Secondary data from the Department of Business Development, 
Ministry of Commerce have been used to analyze the organizational performance. The 
study has been tested at an organizational level with study samples ranging from either 
SMEs’ entrepreneur; or business successor; or board of directors or executive 
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management at a decision maker of organization policies. Quantitative analysis has 
also been conducted through structural equation modeling technique (SEM) using 
Lisrel with 208 organizations. To confirm the findings, the result has been shared and 
discussed further with SMEs’ entrepreneur; business successor; board of directors or 
an executive management and also SMEs’ scholar from education institution and 
government office both of which are playing major role in SMEs.  
 Results from quantitative analysis shows that both research model and empirical 
models are congruency fit. The details of which show that organizational innovation 

has direct effect on organizational performance; learning organization has direct effect 
on organizational innovation and inter organizational networking has direct effect on 
organizational innovation. Meanwhile learning organization has indirect effect on 
organizational performance and inter organizational networking has indirect effect on 
organizational innovation. Data from the interview confirms the result of the quantitative 
analysis. The recommendation of the study is that the entrepreneur should integrate the 
learning organization based on inter organizational networking and should emphasize 
on learning organization in action by building organizational innovation for the 
purpose of developing organizational performance. 
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ประโยชนแกผูวิจัย และขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีกรุณาตรวจเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
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การศึกษา ขอขอบคุณเจาหนาท่ีโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตทุกทานท่ีชวยเปนธุระใน
การจัดการเร่ืองตาง ๆ  
 ขอขอบพระคุณเจาของกิจการ หุนสวนกิจการ ทายาทกิจการและผูบริหารทุกทานท่ีกรุณา
ในการเสียสละเวลาในการทดสอบแบบสอบถาม  ตอบแบบสอบถามและใหการสัมภาษณในการ
วิจัยคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารบริษัท ไทยมาสเตอรแพค จํากัดและคณะผูบริหารบริษัท 
พรีคาสท แฟคทอรี่ จํากัด ท่ีใหโอกาสผูวิจัยเขารับการศึกษาระหวางการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณพี่ ๆ 
เพื่อน ๆ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตรทุกคนท่ีไดใหกําลังใจ
ตอผูวิจัย และขอขอบคุณอีกหลายทานท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา วิจัยในคร้ังนี้
ซ่ึงอาจจะไมไดกลาวถึงในท่ีนี้ 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมท้ังทุกคนในครอบครัวท่ีใหกําลังใจ ให
ความชวยเหลือและการสนับสนุนดานการศึกษาของผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
การบริหารจัดการองคการในปจจุบันไดมีการแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

เปนอันมากอันเนื่องจากปจจัยมากมายที่เขามาเกี่ยวของ เชน ดานราคา ดานคุณภาพ ดานคูแขง ดาน

เวลา ดานความรู (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2553: 4) ปจจัยเหลานี้ไดสงผลกระทบใหกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises-SMEs) ตองพบกับความกดดัน

เปนอันมากทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยเฉพาะปญหาปจจัยภายนอกที่มีความ

ซับซอนเปนอันยากแกการแกไขและและจัดการ เชน ปญหาคาเงินบาท ปญหาการขาดแคลน

บุคลากร ปญหาการเมือง ปญหาราคาน้ํามัน ปญหาความสามารถในการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตางประเทศ ทั้งหมดนี้ไดสงผลกระทบอยางหนักหนวงกับทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2551: 

68-71) จนทําใหอยูในสภาวะที่ถูกบีบคั้น 2 ทางทั้งจากความไมสามารถในการแขงขันดานราคาและ

ความไมสามารถในการแขงขันดานความรู (Nut-Cracker  Effect) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมวิสาหกิจ

ขนาดใหญแลวนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความแตกตางเปนอยางมากในเรื่องของการ

พัฒนาผลการดําเนินงานขององคการ เนื่องจากความแตกตางของความพรอมในทุกดานทั้งดาน

บุคลากร ดานเงินทุน ดานอุปกรณเครื่องมือ ดานความรู และดานเทคโนโลยี  ตลอดจนการ

สนับสนุนสงเสริมการวิจัยคนควาทั้งจากองคการสวนกลางของภาครัฐและมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

(แกวตา  โรหิตรัตนะ, 2549; สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (สุกัญญา ติรวุฒิพร, 2545: 44); Aharoni, 

1994; Baumback, 1988: 19- 24) ดังนั้น การบริหารองคการแบบเกา แบบครอบครัวหรือแบบเถาแก

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาอยาง

เรงดวน เนื่องจากการบริหารจัดการเปนเรื่องของความเกี่ยวเนื่องกันของสมาชิกจํานวนมากใน

องคการและไมไดข้ึนอยูกับ ผูบริหารหรือผูนําองคการคนใดคนหนึ่ง ในทางกลับกัน ความสําเร็จของ

องคการก็เชนกันจะไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยบุคคลหนึ่ง ๆ แตเพียงคนเดียวเทานั้น (Casey, 1996: 5)  

โดยเปนที่นาสังเกตวาในป 2551 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 

Product-GDP) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนรอยละ 37.9 ของประเทศ ในขณะที่

 



 
 
 

2 

 

มีจํานวนถึงรอยละ 99.7  (2551) ของธุรกิจทั้งหมด ซ่ึงบงชี้ถึงความออนแอของกลุมวิสาหกิจอยาง

ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใตท่ีมีจํานวนรอยละ 99.8 (2547) และสามารถสรางมูลคา 

GDP ไดถึงรอยละ 50.7 (2548) หรือประเทศญี่ปุน ท่ีมีจํานวนรอยละ 99.8 (2547) และสามารถสราง

มูลคา GDP ไดถึงรอยละ 50.0 (2544) หากวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมสามารถพัฒนา

ผลการดําเนินงานขององคการไดก็ยอมจะสามารถทํานายไดวาจะเปนกลุมวิสาหกิจแรกที่จะตองปด

กิจการลงดังเชน ความคิดเห็นของนิพนธ บุญญามณี (2550) ในชวงวิกฤตคาเงินบาทในปลายป 

2550 ซ่ึงสรุปไดวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะไมสามารถยืนหยัดสูกับปจจัยภายนอกที่

ทวีความรุนแรงได และจะตองมีกลุมวิสาหกิจจํานวนมากที่จะตองปดกิจการอันจะสงผลกระทบตอ

เกษตรกรในตางจังหวัดตลอดจนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจไมเฉพาะประเทศไทย หากแตมีความสําคัญอยางมากในระดับโลก จะเห็นไดจากจํานวน

วิสาหกิจและอัตราการจางงานที่กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศ (คิดเปนรอยละ 77.6) ดวยตนทุน

และความเสี่ยงที่ตํ่ากวาการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงนับเปนสัดสวนที่สูงมาก

ในประเทศที่พัฒนาทางดานนวัตกรรมอยางรวดเร็ว เชน ประเทศไตหวัน มีจํานวนวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม รอยละ 97.8 และการจางงานรอยละ 76.9 ของประเทศ (2545)  ประเทศเกาหลี

ใต รอยละ 99.7 และการจางงานรอยละ 86.5 ของประเทศ (2545) และประเทศญี่ปุน จํานวนรอยละ 

99.8 และการจางงานรอยละ 71.0 ของประเทศ (2544) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได

กอใหเกิดอุตสาหกรรมและผูประกอบการใหมท่ีสอดคลองกับระบบของสังคมไทยซึ่งมีแรงงาน

นอกระบบเปนจํานวนมาก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดกอใหเกิดการสรางสรรคสินคาที่

หลากหลายและไมเกิดการผูกขาดตลาดอันเนื่องจากการแขงขัน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการ

เชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจทุกขนาดทั้งในและนอกประเทศซึ่งจะกอใหเกิดการหมุนเวียนทาง

เศรษฐกิจมหภาคอีกดวย (ไกรวิทย เศรษฐวนิช, 2548) ดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาการขับเคลื่อน

ประเทศญี่ปุนดวยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีอัตราสวนในชวงป 1961-1981 เปน

จํานวนกวา 90% ของระบบกลุมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ (ฮิเดอิจิโร นากามุระ, 2543)  

แมวาจะอยูในชวงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แตยังคงมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวน

หนึ่งที่สามารถยืนหยัดกับสถานการณเชนนี้ไดเปนอยางดี (Mackenzie,  1991) ดังนั้น จึงนํามาสู

คําถามที่วาดวยเหตุปจจัยใดที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จของการพัฒนาผลการดําเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนหนึ่งยังสามารถ

ดํารงอยูได โดยจากการศึกษาวิจัยจํานวนมากพบวาองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเกิด

นวัตกรรมองคการและผลการดําเนินงานขององคการ (Chajnacki, 2007; Collie, 2002; Davis, 2005; 

Hernandaz, 2000; Herrera, 2007; Reed, 2001; Selden, 1998; Tanriverdi and Zehir, 2006; Wu, 2004) 
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แนวคิดองคการแหงการเรียนรูนับเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมากกับทุกองคการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผลการศึกษากับจํานวนกวา 500 วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของ Baumback (1988: 16-18) พบวา สาเหตุอันดับแรกของการลมเลิก
กิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ การขาดการวางแผน
ธุรกิจ การขาดความสามารถในการจัดการ อันเนื่องจากการขาดความรูท้ังดานการผลิต การเงิน การขาย 
เปนตน โดยที่เหตุผลของความลมเหลวดังกลาวนี้ไมไดเกี่ยวของกับขนาดของวิสาหกิจแตอยางใด  
เชนเดียวกับ Hatten  (2009:  17-20) ท่ีอธิบายถึงสาเหตุของความลมเหลวของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมวา โดยทั่วไปมักจะเกิดจากปญหาทางดานการเงินเปนอันดับแรก และปญหาอื่น ๆ เชน 
สภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ กําไรนอย รายจายมาก เปนตน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอยางถอง
แทแลวจะพบวา ปญหาดังกลาวทั้งหมดนี้ลวนแลวแตมีรากฐานจากการขาดการเรียนรูและการขาด
ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดลอมทั้งสิ้น ในทางตรงกันขาม แนวคิดองคการแหงการ
เรียนรูเปนแนวคิดที่จะชวยพัฒนา ปรับเปลี่ยนองคการอยางตอเนื่อง และชวยใหองคการเกิดการพัฒนา
ระดับผลการดําเนินงานตลอดจนความสามารถในการแขงขันและความสําเร็จขององคการ (วรภัทร 
ภูเจริญ, 2548: 1-2; สุรชัย ภัทรบรรเจิด, 2551) กอปรกับรูปแบบการบริหารจัดการจะตองปรับตัวตาม
กระแสเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว กลาวคือ แนวคิดและกระบวน
ทัศนในการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การผลิตที่อาศัยความรูทักษะและเทคโนโลยีแทน
การผลิตโดยอาศัยสินทรัพยทางกายภาพ ความคิดริเริ่มสรางสรรคและทรัพยสินทางปญญามีคามากกวา
เงินทุน การใหความสําคัญในการเขาถึงเครือขายความสัมพันธระหวางองคการ (Ebers: 1997, 3; 
Smith: 1997, 113-114) และการสรางความเช่ือมโยงมากกวาการเปนเจาของ และการใหความสําคัญ
ตอผูบริโภคมากกวาการมุงผลิตสินคา (โกศล  ดีศีลธรรม, 2550: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม, 2551) โดยปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วขางตนนี้เปน
สาเหตุท่ีสําคัญของการพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548: 6-8)  

การประสบความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรจะตองใชกลยุทธท่ีแตกตาง
จากวิสาหกิจขนาดใหญตองหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาและแขงขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ อาศัยชองวาง
ทางการตลาดที่ยังคงมีความตองการอยูผนวกกับความไดเปรียบของโครงสรางที่มีความยืดหยุนมากกวา
และมีความพรอมมากกวาในการปรับตัวตอบรับกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวย
การพัฒนานวัตกรรมองคการใหตอบสนองตอความตองการเฉพาะที่ยังขาดอยู (Agmon  and  Drobnick, 
1994: 11-15; Jones and Tilley, 2003: 26-30; Ogawa, 1994: 12-20) และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจะตองมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงองคการ เพื่อการพัฒนาและตอบรับกับสภาพแวดลอม
ภายนอก การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่มีความจําเปนเนื่องจากจะเปนการเพิ่มชองทางใหม
ทางการตลาดและการปรับปรุงองคการ (ศุภกิจ ศรีกาญจนา, 2549: 2)  ในทางตรงกันขามองคการที่
ไมมีการเปลี่ยนแปลงตนเองจะเปนองคการที่เปนอัมพาตและรอความลมเหลวเพียงอยางเดียว 
(Rampley- Sturgeon, 2006: 140-142) ท้ังนี้ สามารถสรุปไดวาการเรียนรูนับเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
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เปนอยางยิ่งตอการพัฒนาองคการในการปรับเปลี่ยนที่ตอบรับกับพลวัตของสภาพแวดลอม 
เนื่องจากจะเปนปจจัยที่มีความจําเปนอยางมากในการสรางนวัตกรรมใหกับองคการ  

แนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการเปนแนวคิดเพื่อมุงหวังใหเกิดการ

พัฒนาองคการอยางยั่งยืน (Garvin, 1998: 47- 79; Jones, 2007: 340- 341; Takeuchi and Nonaka; 2004: 

1-9) และมุงหวังเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาความรูเพื่อสรางและพัฒนาสิ่งใหม ๆ ใหกับ

องคการเพื่อที่จะบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวพรอมกับความเขาใจในการจัดการกับสิ่งแวดลอม 

(ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548: 154) นอกจากนี้แลวการนําแนวคิดทั้งสองสวนนี้มารวม

วิเคราะหยังนับเปนความสอดคลองกับพระราชบัญญัติ สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2543 วาดวยแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ี

มุงสงเสริมการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและโครงสรางพื้นฐานทางปญญาเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  ดังแสดงในภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  การสรางเศรษฐกิจฐานความรูและโครงสรางพื้นฐานทางปญญา 

แหลงที่มา:  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2551.  

ภาคสังคม 

เพิ่มคุณภาพชีวิต 

ภาครัฐ 

เพิ่มประสิทธิภาพ/บริการ 

ภาคเศรษฐกิจ/ SMES 

เพิ่มผลิตภาพ// นวัตกรรม 

เปาหมายเศรษฐกิจ/ 
SMES 

เพิ่มผลิตภาพ// 

นวัตกรรม 

กลยุทธเศรษฐกิจ/ 
SMES 

เพิ่มผลิตภาพ// 

ระบบนวัตกรรมแหงชาติ 

เพิ่มผลิตภาพ// นวัตกรรม 

บุคลากร (ผปก// ลูกจาง) 

เพิ่มผลิตภาพ// นวัตกรรม 

ICT และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  

เพิ่มผลิตภาพ// นวัตกรรม 

กฎหมายแรงจูงใจ 

เพิ่มผลิตภาพ// นวัตกรรม 

วัฒนธรรม/ จริยธรรม 

เพิ่มผลิตภาพ// นวัตกรรม 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา 

เพิ่มผลิตภาพ// นวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการความรู 

เพิ่มผลิตภาพ// นวัตกรรม 

ระบบการสราง/ 

จัดหาความรู 

(knowledge 

creation) 
สรางใหม 

จัดการของเดิม 

จัดหาจากภายนอก 

ระบบ

แพรกระจาย

ความรู 

(knowledge 

diffusion) 

ระบบการสรางมูลคา 

(value creation) 
 
เพิ่มผลิตภาพ 

สรางนวัตกรรม 

การเติบโตของ

GDP/สังคม

ชุมชนเขมแข็ง 

สูภาคเศรษฐกิจ-

สังคมชุมชน

เขมแข็ง 

ภาษี/ งบประมาณ 

แนวคิดการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและโครงสรางพื้นฐานทางปญญา
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ดวยความสําคัญขางตนผนวกกับจํานวนวิสาหกิจกวารอยละ 99.7 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด

ในประเทศไทย จึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะไดรับการ

สนับสนุนดานทฤษฎีและปฏิบัติอยางจริงจัง เนื่องจากนักวิชาการจํานวนมากตางคนควาทําวิจัย คนหา

เครื่องมือทางการบริหาร ตลอดจนองคความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของในบริบทของวิสาหกิจขนาดใหญ

ซึ่งขาดความเหมาะสมและสอดคลองกับการนํามาพัฒนาประยุกตใชกับกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมอยางแทจริง ขาดความชัดเจนเปนรูปธรรม (Agmon and Drobnick, 1994; Jones and Tilley, 

2003: 258; Robbins, 1990: 167-168) กลาวโดยสรุป การวิจัยครั้งนี้มุงหมายที่จะวิเคราะหและศึกษา

เพื่อคนหาความจริงที่วา แนวคิดองคการแหงการเรียนรูและแนวคิดนวัตกรรมองคการมีอิทธิพลตอ

ระดับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือไม อยางไร ดังนั้น จาก

ความสําคัญและความเปนมาของปญหาขางตนจึงนํามาสูหัวขอวิจัยเรื่อง “ผลการดําเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากมุมมองแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการ” 

โดยมุงเนนเพื่อใหไดองคความรูท่ีมีอรรถประโยชน เปนรูปธรรมกับการสงเสริมการพัฒนาระดับ

ผลการดําเนินงานขององคการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริงตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากมุมมอง

แนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการ  มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

 1.2.1  เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธขององคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรม

องคการที่มีตอผลการดําเนินงานขององคการ 

 1.2.2  เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรที่มีตอความเปนองคการแหงการเรียนรูและ

นวัตกรรมองคการ และอิทธิพลของตัวแปรที่มีตอผลการดําเนินงานขององคการ 

 1.2.3  เพื่อศึกษาระดับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

อุตสาหกรรมแรงงานเขมขน จําแนกตาม 4 สาขาอุตสาหกรรมหลัก อันประกอบดวย อุตสาหกรรม

การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมการผลิต

เฟอรนิเจอร และอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
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1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 

จากการพิจารณาจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตละอุตสาหกรรมจะพบวา 

อุตสาหกรรมการผลิต 4 สาขา สามารถเปนตัวแทนของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยาง

แทจริงเนื่องจากมีจํานวนที่คิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 99 ในขณะที่วิสาหกิจขนาดใหญมี

สัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 1 เทานั้น (วิสาหกิจทุกขนาดสามารถจําแนกตามอัตราสวนจํานวนวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมตอจํานวนวิสาหกิจขนาดใหญ เทากับ 99 ตอ 1) ซ่ึงในวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในสาขาอื่นมีสัดสวนที่นอยกวาเชน สาขาการเปนตัวกลางทางการเงินหรือสาขาสุขภาพ

และสังคมสงเคราะหท่ีมีสัดสวนรอยละ 96 ของจํานวนวิสาหกิจทุกขนาดในแตละสาขา 

ทางดานมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมก็เชนกันจะพบวาเมื่อเทียบอัตราสวนวิสาหกิจทุกขนาดนั้น 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้ง 4 สาขาโดยเฉลี่ยมีมูลคาคิดเปนรอยละ 47.95 ของวิสาหกิจ

ทุกขนาด ในขณะที่วิสาหกิจสาขาโทรทัศนและการสื่อสาร สาขาเครื่องจักรสํานักงาน และสาขา

เครื่องมือเครื่องใชในทางการแพทย มีมูลคาเพียงรอยละ 11.3,  5.8, และ 19.7 เทานั้น นอกจากนี้ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ยังนับเปนอุตสาหกรรมสอง

ลําดับแรกที่มีอัตราการจางงานที่สูงที่สุดในหมวดการผลิตอุตสาหกรรมซึ่งจัดเปนหมวดที่มีอัตรา

การจางงานที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น  จากการเปรียบเทียบกับ

จํานวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาอื่นยอมจะเปนการยืนยันไดถึงความสําคัญของ  

4  สาขาอุตสาหกรรมที่จะไดทําการศึกษา ฉะนั้น การศึกษาอุตสาหกรรม 4 สาขาดังกลาว จึงมีความ

เหมาะสมอยางยิ่งแกการเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ซ่ึงจะสรางผลตอเนื่องที่จะเกิดแก

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาล  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะมุงศึกษาประชากรการวิจัยที่อยูในระดับองคการในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดยจะทําการเก็บขอมูลจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมที่อาศัยแรงงานเขมขนจาก 4 สาขาอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญซึ่งประกอบดวย อุตสาหกรรม

การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (International Standard Industrial Classification-ISIC 15) อุตสาหกรรม

ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม (ISIC  17-18) อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร (ISIC  3610) และ

อุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ (ISIC 3691) ในชวงเดือนมกราคม- กุมภาพันธ พ.ศ. 

2553 และเนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใหความสําคัญกับการนําแนวคิดในระดับองคการมา

วิเคราะห ดังนั้นหนวยการวิเคราะห (Unit  of  Analysis) ในครั้งนี้ถูกควบคุมใหอยูในระดับองคการ 

ซ่ึงกําหนดใหผูประกอบการ เจาของ ผูถือหุน ทายาทกิจการหรือผูบริหารระดับสูงที่มีสวนเกี่ยวของ

ในการกําหนดนโยบายเปนตัวแทนของหนวยวิเคราะห เนื่องจากวา ในวิสาหกิจขนาดกลางและ



 
 
 

7 

 

ขนาดยอมนั้นเปนองคการที่มีโครงสรางแบบสิ่งมีชีวิต (Bhaskaran, 2006: 64-80) กลาวคือไมมี

ความสัมพันธท่ีเปนลําดับชั้นหรือที่มีความชัดเจนมากนัก มีบุคลากรรวมงานจํานวนไมมาก ซ่ึงการ

ตัดสินใจ ดําเนินการนโยบาย หรือแผนงานใด ๆ ขององคการจะขึ้นอยูกับผูประกอบการเปนสําคัญ 

ดังนั้นจึงนับเปนความเหมาะสมอยางยิ่งในการกําหนดตัวแทนของหนวยวิเคราะหในคร้ังนี้ 

 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 1.4.1  ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการชวย

เพิ่มระดับผลการดําเนินงานขององคการ 

 1.4.2  ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอองคการภาครัฐที่เกี่ยวของในการสงเสริม และ

กําหนดนโยบายในการพัฒนาที่เหมาะสม ตรงกับความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการอยางแทจริง 

 1.4.3  ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอวงการวิชาการ ในการนํามาซึ่งการพัฒนาองค

ความรูเดิมตลอดจนองคความรูใหม 

 1.4.4  ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมในการสรางขอไดเปรียบใน

การแขงขันใหกับประเทศ  

 

1.5  การจัดเรียงบท 
 

การศึกษา วิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 7 บทดวยกัน โดยบทที่ 1 จะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการ

อธิบายเพื่อใหทราบถึงความสําคัญและความเปนมาของการศึกษาวิจัย ตลอดจนการกําหนด

วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัยเพื่อกําหนดทิศทางที่ชัดเจนใหกับงานวิจัย รวมทั้งอธิบายให

เห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

บทที่ 2  กลาวถึงสภาพทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่ออธิบายใหเห็นถึง

ความสําคัญ ลักษณะและสภาพที่เปนอยูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และเพื่ออธิบายให

เห็นถึงรายละเอียดของสาขาอุตสาหกรรมที่ไดคัดเลือกในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนเพื่อการตี

กรอบของกลุมประชากรในการศึกษาอยางชัดเจน 

บทที่ 3  กลาวถึงทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยจะเปนการอธิบายถึงรายละเอียด

ของแตละแนวคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย เพื่อชี้ใหเห็นถึงความคิดของนักวิชาการจํานวนมากและมุง

นําหลักการของแนวคิดนั้น ๆ มาใชรวมในการกําหนดตัวแปรในการศึกษาวิจัยที่สอดคลองกับ

บริบทขององคการที่จะไดทําการศึกษา นอกจากนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวของจะสงเสริมใหเห็นภาพที่
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กระจางยิ่งขึ้นในการเปรียบเทียบงานวิจัยของนักวิชาการที่ใกลเคียงกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อ

ชวยใหเขาใจในขอดีและขอจํากัดของการศึกษาเพื่อจะไดนํามาประยุกตเขากับการศึกงานวิจัยครั้งนี้ 

บทที่ 4  เปนการอธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวแปรในกรอบแนวคิดในการศึกษา 

และเพื่ออธิบายใหเห็นถึงจุดเดนของกรอบแนวคิด ตลอดจนความสําคัญของกรอบแนวคิดที่ไดจาก

การทบทวนวรรณกรรม นอกจากนี้ ในบทนี้จะไดทําการกําหนดและอธิบายถึงที่มาของสมมติฐานที่

ไดจากกรอบแนวคิดอีกดวย 

บทที่ 5  ระเบียบวิธีวิจัย วาดวยการแสดงใหเห็นถึงวิธีการทั้งหมดที่จะไดใชในการศึกษา 

วิจัยในครั้งนี้ เชน จํานวนกลุมประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือในการศึกษาวิจัย แหลงที่มาของ

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล เปนตน และอธิบายใหเห็นอยางชัดเจนถึงรายละเอียดในวิธีการที่จะได

ดําเนินการ ซ่ึงบทนี้จะเปนแผนผังที่สําคัญของการวิจัย 

บทที่ 6  ผลของการวิจัย จะแสดงใหเห็นถึงผลที่ไดจากการวิจัยในลักษณะของขอมูลเชิง

พรรณนา ตลอดจนการอธิบายและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยในแตละสวนของตัวแปร และใน

ลักษณะของความสัมพันธของตัวแปรเพื่อมุงอธิบายผลที่ไดจริงเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดที่ได

กําหนดไว 

บทที่ 7  เปนบทสุดทาย ใหความสําคัญกับการสรุปผลที่ไดจากการวิจัย เพื่อตอบสมมติฐาน

และวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว เปนการอธิบายถึงผลการวิจัยดวยเหตุและผลเทียบเคียงจากการ

ทบทวนวรรณกรรม ตลอดจน การอธิปรายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

นอกจากนี้ จะไดเสนอแนะทั้งในแงวิชาการและปฏิบัติเพื่อเปนประโยชนในภายภาคหนาสืบตอไป 
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บทที่ 2 

 

สภาพทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(Small and Medium Enterprises-SMEs) 

 
การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่ใหความสําคัญกับขนาดและประเภทขององคการเปนสําคัญซึ่งนับ   

เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการเขาใจถึงนิยาม ขอบเขตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

จํานวน และประเภทของกลุมองคการนี้ ตลอดจนบทบาทที่มีในเศรษฐกิจ สังคมในระดับมหภาคทั้ง

ดานอัตราการจางงาน อัตราการจดทะเบียนใหม อัตราสิ้นสภาพกิจการ ตลอดจนอัตราการอยูรอด 

นอกจากนี้ยังไดแสดงใหเห็นถึงมาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ป 2550  –  2554 อีกดวยโดยใชขอมูลจากรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ป 2549 และแนวโนมป 2550  (2549) และรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 2551  (2550) และรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ป 2551 และแนวโนมป 2552 (2551) เปนสําคัญ 

 

2.1  ยุทธศาสตรในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554 
 

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะป 

2550-2554 ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 

(ฉบับที่ 2) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 หมวด 4 

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มาตรา 37 ใหสํานักงานจัดทําแผนปฏิบัติ

การเรียกวา “แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและ

แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามมาตรา 11 (1) เสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อเสนอใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบ โดยจะพบไดวาประเด็นที่สําคัญที่ภาครัฐมุงสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสอดคลองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในเรื่องของการมุงสราง

องคการแหงการเรียนรู การพัฒนานวัตกรรมองคการ การสงเสริมการสรางเครือขายองคการ ทั้งนี้

สามารถสรุปถึงประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

อุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้ 

 



 
 
 

10 

 

2.1.1  ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการ 

การสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneur Creation) เปนแนวคิดที่สําคัญในการ

สรางสังคมผูประกอบการของประเทศใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ซ่ึงจากขอมูลของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาพบวาการจัดตั้งกิจการใหมมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงป 2545-2548 

มีจํานวนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหมระหวางป 2545-2548 เทากับ 35,381 ราย 43,440 ราย 47,583 ราย 

และ 49,534 ราย ตามลําดับ และในป 2549 กลับลดลงเปน 46,816 ราย ขณะที่การยกเลิกกิจการมี

การเปลี่ยนแปลงคอนขางผันผวน โดยตั้งแต ป 2545 การเลิกกิจการเพิ่มขึ้นตอเนื่องจาก 24,397 ราย 

เปน 28,136 ราย ในป 2546 และลดลงเปน 22,980 รายในป 2547 แตกลับเพิ่มขึ้นเปน 26,041 ราย

ในป 2548 และลดลงเปน 20,078 ราย ในป 2549 ซ่ึงในปจจุบัน ประชาชนไดใหความสนใจในการ

เปนผูประกอบการเพ่ิมมากขึ้น ผานการเขารวมโครงการดานการสรางผูประกอบการใหมของหนวย

งานภาครัฐเปนจํานวนมาก อาทิ เชน โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ซ่ึงดําเนินการโดย

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โครงการเถาแกมือใหมดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนตน 

กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสวนใหญเปนวิสาหกิจอิสระ (Stand Alone) หรือ

ธุรกิจครอบครัวหรือเจาของคนเดียวและเปนธุรกิจที่รับจางผลิต ทําสินคาหรือบริการลอกเลียนแบบ มี

ผลิตภาพต่ํา ขาดนวัตกรรมและระบบบัญชีท่ีนาเชื่อถือ ไมมีระบบจัดการที่ทันสมัยโดยเฉพาะการ

บริหารจัดการความรู  ไมมีความตื่นตัวหรือเห็นประโยชนท่ีจะลงทุนในปจจัยที่เกิดผลประโยชนใน

ระยะยาว เชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีของกิจการ การจัดการระบบ

บริหารจัดการความรู รวมทั้งยังทําการแขงขันโดยมุงเนนการลดตนทุนมากกวาเพิ่มมูลคาหรือคุณคา

ของสินคาและบริการของตน เมื่อพิจารณาจากวงจรชีวิตของธุรกิจ (SMEs Life Cycle) ซ่ึงมีสภาพปญหา

และสภาพความตองการการปรับตัวรวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐที่ตางกันออกไป สามารถแบง 

กิจการขนาดกลางและขนาดยอมออกเปน ระยะเริ่มตน (Start-Up) สวนใหญเปนผูประกอบการราย

ใหมท่ีเพิ่งประกอบกิจการไมเกิน 1-2 ป ระยะเติบโต (Growth) เปนกลุมที่มีความพรอม/ศักยภาพสูง

และกลุมที่เปนเปาหมายการสงเสริมพัฒนาของภาครัฐ ระยะอยูตัว (Maturity) เปนกิจการที่ไดดําเนิน

ธุรกิจมาระยะหนึ่งแลว มีการเติบโตมาถึงจุดหนึ่ง สามารถอยูรอดได แตไมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือ

มีแนวโนมการเติบโตลดลง จําเปนจะตองมีการปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

การจัดการ หรือตองสรางนวัตกรรมใหม ๆ ซ่ึงเปนไปไดท้ังนวัตกรรมกระบวนการ หรือนวัตกรรม

สินคาและบริการ ระยะถดถอยและปรับตัว (Turn  Around) เปนกลุมที่มีปญหา/ออนแอ หลังจากที่

ธุรกิจไดผานระยะเติบโตมาระยะหนึ่งแลวหรือไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ซ่ึงภาครัฐควรให

ความชวยเหลือหรือสนับสนุนในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนธุรกิจ 
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ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของการสรางผูประกอบการใหมคือ การขาดความสนใจความ

ต่ืนตัวที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง ขาดองคความรูในการบริหารจัดการ ขาดประสบการณ และ

ทักษะในการบริหารธุรกิจอยางเปนระบบ ขาดความพรอมดานสถานที่ประกอบการ ขาดความพรอม     

ดานเงินทุน ตลอดจนการเขาถึงและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของตนเอง 

ในสวนของปญหาและอุปสรรคดานการบริการจากภาครัฐประกอบดวย การขาดการบูรณาการใน

การใหบริการของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ขาดการสนับสนุนขอมูลขาวสารที่เพียงพอสําหรับการ 

วิเคราะหลูทางการดําเนินธุรกิจ ศูนยบมเพาะซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางผูประกอบการใหม

มีจํานวนไมเพียงพอ ขาดกลไกการสนับสนุนทางการเงิน และโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม ปญหาของผูประกอบการเดิมที่สําคัญ สามารถแบงตามระยะของธุรกิจ ไดดังนี้ กิจการ    

ชวงเริ่มตนทําธุรกิจ (Start-Up/Entry Stage) ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ปญหาดานเทคโนโลยีและ

กระบวนการผลิต ปญหาดานความเปนมืออาชีพและการประกอบธุรกิจอยางเปนระบบ ปญหาดาน 

สถานที่ต้ังกิจการ และปญหาดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งการขาดแคลนเงินทุน ชวงของ

การเติบโต (Growth Stage) ปญหาที่สําคัญที่กลุมนี้ประสบ คือ ปญหาดานการควบคุมคุณภาพและ

การตลาด ปญหาดานบุคลากรและตนทุน ชวงระยะการอยูตัวหรือหยุดนิ่งของกิจการ (Maturity Stage) 

เปนระยะที่กิจการอยูในชวงของการอิ่มตัวในการทําธุรกิจ มียอดขายคอนขางคงที่ไมสามารถขยาย

ยอดการจําหนายได มากนักอาจเนื่องจากไมมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ หรือการพัฒนาของคูแขง 

ชวงการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Turnaround Stage) กิจการตองปรับตัวขนานใหญหลังจากดําเนินธุรกิจ

มาชวงหนึ่งแลว ปญหาสําคัญลําดับตน คือ ดานการผลิต การเงิน และการตลาด รวมทั้งการสนับสนุน   

ขอมูล ขาวสาร ความรูท่ีตองการ 

จากผลการศึกษาในโครงการการสํารวจระดับความเปนผูประกอบการ (Global Entrepreneurship 

Monitor-GEM)ในป 2549 พบวาประเทศไทยมีระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ (Total Early-

Stage EntrepreneurialActivity-TEA) ท่ีรอยละ 15.2 อยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับ 41 ประเทศที่มีการ

สํารวจ และมีทัศนคติในดานบวกตอความเปนผูประกอบการ โดยลักษณะของธุรกิจสวนใหญเปน 

กิจการใหบริการขนาดเล็กและมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไมสูงนัก และเนนตลาดภายในประเทศเปน 

หลัก อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวารอยละ 86 ของประชากรในวัยทํางานมีความปรารถนาเริ่มตน 

ธุรกิจใหมของตนเองแตมีเพียงรอยละ 45 ท่ีมีความมั่นใจในทักษะและความสามารถที่จะเริ่มตน 

ธุรกิจใหม ดังนั้นสิ่งที่ผูกําหนดนโยบายควรใหความสําคัญ คือ การใหความสําคัญกับกิจกรรมในชวง 

เริ่มตนกอตั้งธุรกิจไดแก การสรางความสามารถในการเปนผูประกอบการ การถายทอดเทคโนโลยี 

การวิจัยพัฒนานวัตกรรม การใชระบบที่ปรึกษาและขอมูลทางการตลาดในการมองหาโอกาสทางธุรกิจ 

และการเขาถึงแหลงเงินทุนในการเริ่มตนธุรกิจใหม 
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ทิศทางการสงเสริมเนนการสรางสภาพแวดลอมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการใหม

เชิงคุณภาพที่ใชฐานความรู คุณธรรม ทักษะฝมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึง การอยูรอดและเติบโตไดของธุรกิจ และการเสริมสรางศักยภาพผู

ประกอบการเดิมในการผลิตสินคาที่แขงขันได (ดานการใชฐานความรู ทักษะฝมือ และนวัตกรรม

ในการดําเนินธุรกิจ) ใหเหมาะสมตามระยะการเติบโตของธุรกิจ โดยสรางคุณคาและเนนการตอบ

สนองความตองการของตลาดระดับกลาง (Medium-End Market) ข้ึนไปและตลาดเฉพาะ (Niche 

Market) มากขึ้น กลยุทธท่ีสําคัญในการสรางและพัฒนาผูประกอบการไดแก 

1)  การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ เชน การนําเสนอตัวอยางผูประกอบการที่

ประสบความสําเร็จ การใหขอมูลลูทางธุรกิจ การสนับสนุนดานตาง ๆ แกผูชนะการประกวดแผน

ธุรกิจ การยกเวนภาษีธุรกิจเกิดใหม เปนตน  

2)  การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการเติบโตของธุรกิจใน

การประกอบกิจการ ผานระบบการเรียนรูและถายทอดความรู ตามความตองการสภาพปญหา และ

สถานการณ (Customize) เชน ผานระบบบมเพาะมหาวิทยาลัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs University) ระบบพี่เลี้ยง ท่ีปรึกษา นักวินิจฉัย 

3)  การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี /นวัตกรรม โดยการสนับสนุนบริการขอมู

ลองคความรู ดานเทคโนโลยี การสนับสนุนใหเขาถึงและใชบริการทางเทคโนโลยีไดโดยสะดวก 

การสรางเครือขายการยกระดับเทคโนโลยีและการตอยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

4)  การยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยการยกระดับความรูทักษะแรงงานเดิม-แรงงานใหม ผานการฝกอบรม การปรึกษาแนะนํา 

สนับสนุนการสรางพี่เลี้ยงที่ปรึกษา สงเสริมการสรางและการเทียบระดับมาตรฐานฝมือแรงงานทั้ง

ในและนอกระบบและเสริมสรางสภาพแวดลอมและสวัสดิการการทํางานที่ดีในกิจการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

5)  การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการองคความรูดานการตลาดโดยการสราง

โอกาสทางการตลาดทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

การตลาด การพัฒนาทักษะความสามารถดานการตลาด และการสรางความเชื่อมโยงระหวาง

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยกันกับสถานประกอบการขนาดใหญ และกับผูสงออก 

6)  การสรางความตื่นตัว จิตสํานึก และธรรมาภิบาลแกผูประกอบการ เชน การสรางความ

ตระหนักและแรงจูงใจดานการบริหารจัดการที่ดี ดานสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน ดาน 

ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและผูบริโภค เปนตน 
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2.1.2  ยุทธศาสตรการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาด 

           กลางและขนาดยอมในภาคการผลิต 

จากขอมูลในป 2549 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตคิดเปนสัดสวน 

รอยละ 29.6 มีสัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรอยละ 30.3 และมีสัดสวนใน

การจางงานสูงที่สุด คือ รอยละ 39.7 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด วิสาหกิจเหลานี้

สวนใหญเปนการผลิตสินคาและบริการเพื่อการจําหนายภายในประเทศ บางสวนเปนผูรับจางผลิต

จากกิจการขนาดใหญและมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศสูง 

ปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาคการผลิต แบงออกตามกลุมเปาหมายได

ดังนี้ กลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม ซ่ึงไดแก กลุมอุตสาหกรรมวิศวการ มีศักยภาพในการผลิตทดแทน

การนําเขาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑไดดีพอสมควรและตลาดในประเทศไทยยังมีขนาดใหญ 

อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดดานการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศ ความสามารถในการผลิต การ

ออกแบบและการทําวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแมพิมพ เครื่องจักรกลและชิ้นสวน

ยานยนต การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะมีขอจํากัดดานเทคโนโลยี การผลิต การจัดการมีตนทุน

การผลิตสูง ขาดขอมูลทางดานการตลาดและขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลขาวสาร กลุมอุตสาหกรรม

เบาไทยมีทําเลที่ต้ังเปนศูนยกลางของกลุมประเทศแถบอาเซียนทําใหมีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบในเรื่องตนทุนคาใชจายดานการขนสงและมีตลาดภายในที่ใหญพอสมควร แตยังขาด

แคลนแหลงวัตถุดิบ ขาดแคลนนักออกแบบ มีปญหาดานมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ มีตนทุน

ในการผลิตสูงกวาผู ผลิตขนาดใหญ การถูกกีดกันทางการคาจากขอกําหนดหรือมาตรฐานสําหรับ

ผลิตภัณฑ บางประเภทในตลาดตางประเทศ การแขงขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลก และขาดการ

เชื่อมโยงและวางแผนรวมกันระหวางหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมดั้งเดิม ทิศทางการสงเสริม 

เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม ความแตกตาง และความสามารถในการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนา

โครงสรางการผลิตจากผูรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturing-OEM) ไปเปนผูสามารถ

ออกแบบ (Original Design Manufacturing-ODM) เองได และเปนผูสรางตรายี่หอ (Original Brand 

Manufacturing-OBM) ของตัวเองไดในที่สุด 

กลยุทธท่ีสําคัญในการเพิ่มมูลคาเพิ่มและเสริมสรางขีดความสามารถของภาคการผลิต ไดแก 

1)  การสงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (Cluster) เพื่อสรางความเขมแข็งของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในสาขาที่มีศักยภาพ โดยการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมที่มีการรวมตัวอยูแลว และสนับสนุน

ผลักดันการรวมกลุมในสาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมา รวมทั้งสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจดาน

การผลิตและการตลาด 
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2)  การสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีใหแก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยการเพิ่มความรู ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสรางความเขมแข็งของแหลงผลิต

ความรูทางเทคโนโลยี การสรางความเชื่อมโยงระหวางผูสรางและผูใชเทคโนโลยี เชน การสรางความ   

รวมมือในการใหบริการภาคเอกชน (Solution House) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

ปรับกฎระเบียบและแรงจูงใจ การเสริมสรางความรู ความเขาใจและการใชประโยชนจากทรัพยสิน

ทางปญญา การพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence) 

และการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการของภาคการผลิต การสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบันการศึกษาหรือสถาบันเฉพาะทางกับผูประกอบการ การพัฒนาเครือขายนวัตกรรม

อุตสาหกรรมกลุมยอย 

3)  การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตใหเหมาะสมกับ

สถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมสาขาเปาหมาย การเพิ่มความรู ความสามารถทักษะของผู

ประกอบการและแรงงานในแตละสาขาอุตสาหกรรม 

4)  การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคาทั้งโดยการสรางการมี 

สวนรวม การลดผลกระทบ และการเพิ่มความสามารถในการใชประโยชนจากขอตกลงตางๆ เชน 

เสริมสรางคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ การสนับสนุนการผลิตชิ้นสวนและอุตสาหกรรมสนับสนุน 

การใชประโยชนดานอื่น ๆ จากกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rule of Origins-RoOs) รวมทั้งการใช

ประโยชนจากการสรางมูลคาหรือตอยอดจากสินคานําเขาที่มีราคาสูง 

5)  ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ ให

สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการใหองคความรู ดานคุณภาพมาตรฐานสากล การสนับสนุน

พ่ีเลี้ยงที่ปรึกษา การสรางกลไกการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนสิ่งอํานวย

ความสะดวกดานมาตรฐาน เชน ศูนยมาตรวิทยา หองปฏิบัติ การทดสอบ-ตรวจสอบ ระบบการ

รับรอง เปนตน นอกจากนี้ยังตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

และการเพิ่มขีดความสามารถในการสรางตรายี่หอระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล 

 

2.1.3  ยุทธศาสตร การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่น 

สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยูคอนขางหนาแนนในกรุงเทพ

และปริมณฑล รองลงมาไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาค

ตะวันออก ตามลําดับ โดยผูประกอบการสวนใหญจะมีการกระจุกตัวอยูในจังหวัดซึ่งเปนศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค เปนการผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนอง

ความตองการในทองถิ่นและในประเทศเปนสวนใหญ ยังขาดความตื่นตัวและความรูความสามารถ
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ในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ขาดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ

มาตรฐานและมีมูลคาเพิ่มสูง รวมทั้งขาดความรู และความพรอมในการดําเนินการในดานการตลาด-

การขาย อยางไรก็ตามวิสาหกิจในภูมิภาคซึ่งรวมทั้งวิสาหกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ ชุมชนและทองถิ่น มี

จุดเดนในดานการมีศักยภาพสูงในการนําเอาทรัพยากรในทองถิ่นหรือทุนทางสังคม เชน วัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทยไปใชในการสรางมูลคาและคุณคาของสินคาและบริการ ซึ่งนําไปสูการสรางงาน 

สรางรายได และการกระจายความเจริญที่ยั่งยืนสูภูมิภาคและทองถิ่นชนบท  

ทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่น ไดแก การสงเสริม

ใหเกิดเครือขายและความเชื่อมโยงธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค และพัฒนา

ศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เพื่อ

สรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของวิสาหกิจในภูมิภาคและทองถิ่นใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดและมีบทบาทในการสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจฐานราก 

กลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคที่สําคัญ ไดแก 

1)  การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความแตกตาง

ของสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การสงเสริมโอกาสทางการตลาด เชน 

การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย และสงเสริมการเชื่อมโยงและสรางเครือขายทั้งดานการผลิตและ

การตลาด 

2)  การสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจเพื่อเสริมสรางหวงโซมูลคาในระดับสาขาที่

มีศักยภาพ และสนับสนุนการรวมกลุม/เชื่อมโยงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนเครือขาย

วิสาหกิจเดิมที่มีการพัฒนาอยูในระดับหนึ่งแลวใหมีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้นและมีการรวมมือกัน   

อยางตอเนื่อง และการสนับสนุนการสรางเครือขายใหมในสาขาที่มีศักยภาพรวมทั้งการสงเสริมการ

เชื่อมโยงดานการผลิต-การตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรายใหญหรือกิจการสงออกเพื่อ 

แบงงานกันทําตามความชํานาญ รวมทั้งยังเปนการแลกเปล่ียนความรูประสบการณและสรางโอกาส

ทางธุรกิจ 

3)  การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

ภูมิภาค โดยการสนับสนุนบริการดานเทคโนโลยี สนับสนุนบริการที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยงแกผูประกอบการ 

เพิ่มความรู และทักษะแรงงาน สนับสนุนองคความรูดานการผลิต การจัดการการเงิน การตลาด 

4)  การบูรณาการและสรางเครือขายการทํางานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในภูมิภาค โดยการรวมกันจัดทํายุทธศาสตรและวางแผนการทํางานหรือแผนปฏิบัติการรวมกันเพื่อ 

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริง การ

สนับสนุนและประสานผลักดันไปสูการปฏิบัติ ท้ังการสนับสนุนทางดานงบประมาณ องคความรู 
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ระบบ-กลไก การสรางเครือขายการทํางานระดับพื้นที่ ระหวางหนวยงานรัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และสรางระบบกลไกติดตาม

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการสรางมาตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ท่ีเหมาะสมตอไป 

 

2.1.4   ยุทธศาสตร การพัฒนาปจจัยที่เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ 

           ขนาดยอม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขาดความตระหนักหรือแรงจูงใจ ขาดความรูความสามารถ 

หรือกําลังทุนที่เพียงพอที่จะยกระดับเทคโนโลยี การผลิต-การจัดการไดโดยลําพังภาครัฐจึงตองเขา 

มามีบทบาทการสงเสริมผานการสนับสนุนดานสิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐาน

ทางปญญา เพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของกิจการ โดยการเพิ่มผลิตภาพและมีนวัตกรรม 

อยางไรก็ตาม ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกในปจจุบัน พบวา ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือโครงสราง

พ้ืนฐานในการใหบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังมีความจํากัดทั้งในดานปริมาณที่ไม

พอเพียงในการใหบริการ คุณภาพการใหบริการ นอกจากนี้ ยังขาดการเชื่อมโยงบริการดานตาง ๆ 

รวมทั้งการบริการที่ยังไมสามารถตอบสนองตอสภาพปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังขาดการ

พัฒนาปจจัยเอื้อบางประการที่สําคัญทิศทางการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ พัฒนาสภาพ

แวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อมุงยกระดับผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหสูงขึ้นและเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานทางปญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูง

ยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการปรับตัวไปสูกิจการที่ ใชฐานความรู ใชทักษะฝมือ และมีความสามารถ

ในการปรับตัวหรือมีพลวัตสูง 

 

2.1.5  กลยุทธการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ  

1)  การสงเสริมระบบและเคร่ืองมือใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิดความสะดวก

ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสรางแรงจูงใจ ความพรอม สนับสนุนดานการเงินและดาน

อื่นๆ ใหมีการนําการวิจัยและพัฒนา (Research and Development. R&D), ทรัพยสินทางปญญาและ

นวัตกรรมไปประยุกตใชในการทําธุรกิจและใชเชิงพาณิชยมากขึ้น สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน เชน 

ศูนยบมเพาะอุทยานวิทยาศาสตร/ซอฟตแวร ศูนยมาตรวิทยา หองทดสอบกลาง และพัฒนากลไก

การบริหารจัดการเชื่อมโยงงานศึกษาวิจัย   

2)  การยกระดับความรูและทักษะบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ผู

ประกอบการ/พนักงาน) โดยการพัฒนาระบบกลไกการเรียนรูเพื่อยกระดับความสามารถของ
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บุคลากร พัฒนาระบบการสรางและกํากับติดตามคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณของนักวินิจฉัย 

พ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา สรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรในการยกระดับความรู เชน 

มหาวิทยาลัย SMEs  (SMEs  University) การศึกษาอิเลคทรอนิกส (E-learning) ระบบโรงเรียน-

โรงงานและประสานแผนการผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ 

3)  การบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยการพัฒนา

ฐานขอมูลขาวสาร ระบบเตือนภัยใหสมบูรณและทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถจัดทําฐานขอมูลวิเคราะห 

ประมวลผลของหนวยงานประสานใหเกิดกระบวนการสรางองคความรูท่ีนําไปใชประโยชนไดทาง

ธุรกิจ และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขาถึงแหลงบริการขอมูลไดสะดวกและ

รวดเร็ว 

4)  การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางดานการเงิน โดยการประสานใหมี

การปองกันปญหาทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง สรางความตระหนักในการจัดการที่ดี และ

ผลักดันจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบมากขึ้น เสริมสรางศักยภาพการให

บริการและสนับสนุนใหมีผลิตภัณฑการเงินใหม ๆ เชน ขยายบทบาทกองทุนรวมลงทุนเพื่อ

สนับสนุนนวัตกรรม สนับสนุนกองทุนภาครัฐรวมเอกชน สนับสนุนการเขาระดมทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) สงเสริมบริการประเภทสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร (Non-bank) และ 

กระบวนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมใหใชเครื่องมือทางการเงินในการเพิ่มขีดความสามารถ และปรับปรุงระบบและกลไก

การคาประกันสินเชื่อสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

5)  การสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและความสามารถดานการตลาด โดยการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานทางการตลาด เชน ศูนยแสดง กระจาย จําหนายสินคา ศูนยจับคูธุรกิจเครื่องมือ/  

ชองทางการตลาดใหมๆ เสริมสรางความรู ทักษะ ความสามารถในการใชประโยชนจากระบบการคา 

เสรีและขอตกลงระหวางประเทศ สรางโอกาสทางการตลาด เชน ตลาดภาครัฐเชื่อมโยงการจัดซื้อ

ระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กับ

กิจการขนาดใหญ สงเสริมการใชสินคาไทย และพัฒนาตราสินคา (Brand) รวมทั้งพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลการตลาดเชิงลึกเพื่อเผยแพรใหบริการ 

6)  การสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส โดยการสงเสริมใหผูประกอบการ

มีการจัดการโลจิสติกสภายในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชรหัสสากล

และระบบการทํางานแบบไรเอกสาร (Paperless) สนับสนุนเอกชนใหมีสวนรวมในการสรางและใช

ประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบคลังสินคา (Warehousing) ระบบขนสง ระบบหอง

เย็น คอนเทนเนอร โดยมีพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาแนะนําสูการปฏิบัติจริงและสรางความเขมแข็งของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูใหบริการและผูผลิตเครื่องมือในการจัดการโลจิสติกสภายใน
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สถานประกอบการการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ 

โดยจัดใหมีศูนยบริการขอมูลดานกฏหมายที่ใหความรูดานกฎระเบียบทั้งในและตางประเทศการ

บังคับใช  

7)  การรับขอเสนอแนะและขอรองเรียนดานกฎหมาย ศึกษาและพัฒนากฎระเบียบและ

กฏหมายที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจและรองรับกับขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ 

8)  การสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการ โดยการสงเสริมใหเอกชนและหนวยรัฐที่เกี่ยวของทั้ง

ในสวนกลางและทองถิ่นพัฒนาพื้นที่ประกอบการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริม

การจัดตั้งพื้นที่เฉพาะตามแนวชายแดนสําหรับการผลิตสินคา พัฒนาระบบบริหารจัดการและปจจัย

เอื้อสนับสนุนผูประกอบการในพื้นที่เฉพาะ เชน ศูนยบมเพาะ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

และการสนับสนุนทางการเงิน 

9)  การบริหารจัดการงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก การจัดทําแผน

แมบท แผนปฏิบัติการ และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ โดยมุงเนนการสรางกลไก

และบุคลากรรองรับ การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management-KM) เพื่อใหหนวยงาน    

สงเสริมเปนองคกรแหงการเรียนรู การสรางเครือขายในระหวางหนวยงานรัฐ-เอกชนในการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปรับปรุงระบบ-กลไกการใหบริการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม สรางระบบกลไกการติดตามประเมินผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

และเรงรัดการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

 

2.1.6  ปจจัยแหงความสําเร็จในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศใหสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน 

ทิศทาง ยุทธศาสตรและกลยุทธไดนั้น จะตองอาศัยปจจัยแหงความสําเร็จในการสงเสริมเปนพลัง

ขับเคลื่อนในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1)  การดําเนินงานรวมกันอยางบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ-ภาคเอกชน การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนหลายหนวยงาน จึงตองมีทิศทางและแนวทางการทํางานรวมกันอยางมีเอกภาพ

และเปนกระบวนการ มีการทํางานแบบเปนเครือขายในการจัดทําขอมูลสถานการณเศรษฐกิจ ขอมูล

ดัชนีช้ีวัดตาง ๆ  การจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และแผนปฏิบัติ

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การดําเนินงานสงเสริม และการติดตามประเมินผล 

โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายแนว

ทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะดําเนินการประสานกับองคการภาคเอกชนใน

การสนับสนุนให วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถใหขอมูลและความตองการในการ
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สรางความเขมแข็งให กับกิจการธุรกิจของตัวเอง หรือการสรางประสิทธิภาพภายใน ผานกระบวน

การตาง ๆ เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ประสบความสําเร็จ 

2)  การบริหารจัดการองคความรูเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การ

จัดการความรูในหนวยงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Knowledge  Management) 

ท้ังในรูปของการสรางความรูใหม หรือจัดการความรูเดิม การเก็บรวบรวมความรู และการกระจาย

ความรูสูหนวยงานสงเสริมและกระจายสูผูประกอบการตอไป 

จากยุทธศาสตรและกลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะป 2550-

2554 ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 

(ฉบับที่ 2) จะเห็นไดวาเปนแผนสงเสริมที่ใหความสําคัญอยางมากตอการสรางพื้นฐานใหกับการ

ดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมใหวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู ความรูสูองคการแหงการเรียนรู

ตลอดจนนวัตกรรมองคการของตนซึ่งจะพบวานโยบาย ยุทธศาสตรตาง ๆ ลวนแลวแตมีความ

นาสนใจทั้งสิ้นและมีประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในชวงการ

เติบโตตาง ๆ เปนการสงเสริมพัฒนาทั้งในระดับบุคคลหรือผูประกอบการ ระดับกลุมหรือองคการ 

และระดับเครือขายองคการ แตส่ิงที่สําคัญที่สุดของการกําหนดยุทธศาสตรเหลานี้คือการนํานโยบาย

ท่ีไดกําหนดนี้เองไปใช (Policy Implementation) อยางเต็มความสามารถเพื่อมุงสงเสริมการ

ดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริงไมใหส้ินสุดในแคการกําหนด

นโยบายเทานั้น นอกจากนี้แลว การประเมินการนํานโยบายไปใช (Policy  Evaluation) เพื่อนําผลที่

ไดมาวิเคราะหปรับปรุงการกําหนดนโยบายและการประยุกตใชในครั้งตอไปก็มีความสําคัญเปน

อยางยิ่ง 

 

2.2  บทบาททางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) ในป 2551 มีการ

ขยายตัวรอยละ 2.6 ชะลอลงเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวรอยละ 4.8 ในปกอนหนา โดยมูลคา GDP ใน

ป 2551 เทากับ 9,104,959.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 655,759.0 ลานบาท เปนมูลคา GDP 

ของภาคเกษตรคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.6 ของมูลคา GDP รวมหรือมีมูลคา 1,054,175.0 ลานบาท 

โดยภาคเกษตรในป 2551 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.0 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของ

ปกอนหนาที่อยูท่ีรอยละ 2.6 สําหรับมูลคา GDP ของภาคนอกเกษตรนั้นมีมูลคา GDP เทากับ 

8,050,784.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.4 ของมูลคา GDP รวม และมีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.4 

ชะลอลงเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของปกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 5.4 ตอป สําหรับ GDP ของ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในป 2551 มีมูลคา 3,446,589.2 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 37.9 ของ GDP รวมทั้งประเทศ โดยมีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 1.9 ตอป 

ชะลอลงจากรอยละ 4.9 ในปกอนหนา เมื่อพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ พบวา วิสาหกิจ

ขนาดยอม (Small Enterprise: SE) มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium 

Enterprise-ME) โดยมูลคา GDP ของ SE ในป 2551 เทากับ 2,295,711.5 ลานบาท ขยายตัวจากป

กอนหนาคิดเปนรอยละ 1.7 และมูลคา GDP ของ SE มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.2 ของ GDP รวม 

ดานมูลคา GDP ของ ME พบวา ในป 2551 มูลคา GDP ของ ME เทากับ 1,150,877.7 ลานบาท 

ขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 2.3 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 

จากตารางที่ 2.1 แสดงโครงสราง GDP ของประเทศจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

ขนาดในป 2551 ยังคงไมเปลี่ยนแปลงกลาวคือ ภาคนอกเกษตรยังคงมีบทบาทตอเศรษฐกิจของ

ประเทศในระดับสูง คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.4 ของมูลคารวม ขณะที่ภาคเกษตรมีสัดสวนคิดเปน

รอยละ 11.6 ของมูลคารวม อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาโครงสรางดังกลาว พบวาภาคเกษตรมีบทบาทเพิ่ม

มากขึ้นอยางตอเนื่องเปนปท่ี 3 ติดตอกัน นับจากป 2549 เปนตนมา และในป 2551 มีการขยายตัว

เพิ่มขึ้นอยูท่ีรอยละ 5.0 จากรอยละ 2.6 ในปกอนหนา ซ่ึงภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัวอยูใน

เกณฑดีมาโดยตลอดหลังจากที่เคยติดลบถึง 2.4 ในป 2547 เนื่องจากความตองการผลผลิตทาง

การเกษตรทั้งในสวนของพืชอาหารและพลังงานทดแทนพิ่มสูงขึ้น จากการที่ระดับราคาน้ํามันดิบ

โลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงมีหลายประเทศประสบปญหาดานสภาพดินฟาอากาศเมื่อพิจารณา

โครงสราง GDP ของภาคนอกเกษตรโดยจําแนกตามขนาดของวิสาหกิจ พบวา วิสาหกิจขนาดใหญ

มีสัดสวนมูลคา GDP คิดเปน รอยละ 46.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 45.8 ในปกอน ขณะที่วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กลับมีบทบาทลดลงอยางตอเนื่อง นับจากป 2548 จนถึงป 2551 

โดยสัดสวนอยูท่ีรอยละ 39.6, 38.9, 38.2 และ 37.9 ตามลําดับ 

พิจารณา แนวโนมของสัดสวนมูลคา GDP ของ SMEs ต้ังแตป 2545 เปนตนมา พบวา 

บทบาทของ SMEs ในการสราง GDP ลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่บทบาทของวิสาหกิจขนาดใหญ

และวิสาหกิจอื่น ๆ มีแนวโนมคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจนถึงป 2550 และปรับตัวลดลงในป 

2551 แตเปนการลดลงของทุกขนาดวิสาหกิจ รวมถึง GDP ของประเทศ สวนสาเหตุท่ีบทบาทของ 

SMEs ลดลงในเชิงสัดสวนของมูลคา GDP นาจะมาจากการที่ภาคเกษตรมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง

โดยเฉพาะในชวง 2 ปลาสุด เนื่องมาจากความตองการสินคาเกษตรในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องจากการที่ระดับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูงทําใหความตองการ

พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับที่หลายประเทศผูสงออกสินคา

ประสบปญหาดานสภาพดินฟาอากาศ สงผลใหสินคาเกษตรไทยมีการสงออกเพิ่มขึ้น จึงมีการขยาย

ผลผลิตเพื่อรองรับกับความตองการที่เพิ่มขึ้นดวย  
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ตารางที่ 2.1  มูลคา โครงสราง สัดสวน และอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ จําแนก

ตามขนาดวิสาหกิจ 
 

 2547  2548  2549  2550  2551  

1.  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจําป (ลานบาท) 

ประเทศ 6,503,487.0 7,104,228.0  7,816,474.0  8,469,060.0 9,104,959.0 

ภาคเกษตร 654,810.0  706,82 5.0  836,077.0  967,518.0 1,054,175.0 

ภาคนอกเกษตร 5,848,677.0  6,397,9 43.0  6,980,397.0  7,501,542.0 8,050,784.0 

-วิสาหกิจขนาดใหญ 2,954,382.0  3,260,3 01.3  3,589,655.1  3,881,340.0 4,214,807.8 

-SMEs 

-วิสาหกิจขนาดยอม 

-วิสาหกิจขนาดกลาง 

2,598,656.9 

1,761,455.2 

837,201.8 

2,816,640.7 

1,901,333.5 

915,307.2 

3,041,895.9 

2,043,460.3 

998,435.6 

3,236,634.8 

2,170,069.6 

1,066,564.5 

3,446,589.2 

2,295,711.5 

1,150,877.7 

-วิสาหกิจอื่น ๆ 295,638.0  321,00 1.0  348,846.0  383,567.0    389,387.0 

2.  สัดสวน (รอยละ) 

ประเทศ 100.0  100.0  10 0.0  100.0  100.0  

ภาคเกษตร 10.1  9.9  10.7  11.4  11.6  

ภาคนอกเกษตร  89.9  90.1   89.3  88.6  88.4  

-วิสาหกิจขนาดใหญ  45.4  45.9   45.9  45.8  46.3  

-SMEs 

-วิสาหกิจขนาดยอม 

-วิสาหกิจขนาดกลาง 

40.0 

27.1 

12.9 

39.6 

26.8 

12.9 

38.9 

26.1 

12.8 

38.2 

25.6 

12.6 

37.9 

25.2 

12.6 

-วิสาหกิจอื่น ๆ  4.5  4.5   4.5  4.5  4.3  

3.  อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาคงที่ (รอยละ) 

ประเทศ 6.3  4.5   5.1  5.1  2.6  

ภาคเกษตร (2.4)  (1.9)  3.8  2.6  5.0  

ภาคนอกเกษตร  7.4  5.2   5.2  5.4  2.4  

-วิสาหกิจขนาดใหญ  7.4  5.6   5.4  6.0  2.9  

-SMEs 

-วิสาหกิจขนาดยอม 

-วิสาหกิจขนาดกลาง 

7.6 

6.9 

9.1 

4.9 

4.7 

5.2 

5.5 

5.4 

5.5 

4.9 

4.7 

5.3 

1.9 

1.7 

2.3 

-วิสาหกิจอื่น ๆ  3.2  3.9   0.0  2.2  -1.1  

แหลงที่มา:  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552. 
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2.3  การจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

สําหรับในสวนของการจางงานนั้น ในป 2550 มีการจางงานในกิจการทุกขนาดรวมทั้งสิ้น 

11,711,334 คน โดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ (Large Enterprise-LE) 2,810,767 คน 

และเปนการจางงานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

โดยภาคการผลิตเปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุด รองลงมาคือภาคการบริการ และภาค

การคาและซอมบํารุงตามลําดับ ท้ังนี้ หากพิจารณาสัดสวนการจางงานของ SMEs ในป 2550 จะ

เห็นวาในภาคการคาและซอมบํารุงที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้น มีการจางงานเพียงรอยละ 27.3 

ของการจางงานใน SMEs ท้ังหมดในขณะที่ภาคการผลิต มีการจางงานในสัดสวนสูงที่สุดคือ รอยละ 

38.9 ของการจางงานใน SMEs ท้ังหมด หากพิจารณาสัดสวนการจางงานของ SMEs เปรียบเทียบ

กับการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญในแตละประเภทธุรกิจ จะเห็นวา ในภาคการผลิตมีการจาง

งานใน SMEs รวม 3,460,967 คน คิดเปนรอยละ 66.1 ของการจางงานในภาคการผลิตทั้งหมด สวน

ภาคการบริการ และภาคการคาและซอมบํารุงนั้นมีการจางงานใน SMEs คิดเปนสัดสวนรอยละ 

82.6 และ 84.3 ของการจางงานรวมในภาคนั้นๆ ตามลําดับ (ตารางที่ 2.2) 
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ตารางที่ 2.2  จํานวนการจางงาน จําแนกตามกลุมวิสาหกิจและขนาด ป 2549-2550 

 

2549  2550  กลุมวิสาหกิจ 

LE  ME  SE  SMEs  Total  LE  ME  SE  SMEs  Total  

ภาคการคาและ

ซอมบํารุง 

373,993  97,723 1,011,679 1,109,402 1,483,395 395,726 108,426 1,045,005 1,153,251 1,548,977 

ภาคบริการ  509,776  338,579 1,482,405 1,820,984 2,330,760 591,426 372,848 1,576,155 1,949,003 2,540,429 

ภาคผลิตสินคา  1,672,669  802,532 1,206,051  2,008,583  3,681,242 1,753,563  826,664 1,243,230  2,069,894  3,823,457 

อ่ืน ๆ  443   -  14   14  457  -  -  94  94   94  

รวม 2,556,871 1,238,834  3,700,149 4,938,983  7,495,854  2,740,715 1,307,758 3,864,484 5,172,242  7,912,957 

 

แหลงที่มา:  สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2551. 
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จากขอมูลการจางงานป 2550 พบวา โครงสรางในดานการจางงานมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย 

โดยการจางงานกระจายตัวอยูในภาคการผลิตสินคาเปนอันดับสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 40.0 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รองลงมา การจางงานอยูในกลุมภาคบริการโดยมีสัดสวน

คิดเปนรอยละ 37.7 และภาคการคาซอมบํารุงมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 22.3 เมื่อพิจารณาจําแนกตาม

ขนาดกิจการจะพบวา ภาคการผลิตมีการจางงานอยูในขนาดกิจการขนาดใหญคิดเปนรอยละ 45.9 

ของทั้งประเทศ เปนวิสาหกิจขนาดกลางรอยละ 21.6 เปนวิสาหกิจขนาดยอมรอยละ 32.5 ในภาค

บริการพิจารณาจําแนกตามขนาดวิสาหกิจพบวา การจางงานกระจายอยูในขนาดวิสาหกิจขนาดยอม

คิดเปนรอยละ 62.0 วิสาหกิจขนาดกลางรอยละ 14.7 และวิสาหกิจขนาดใหญรอยละ 23.3 ในภาค

การคาและซอมบํารุงมีการกระจายตัวของการจางงานอยูในวิสาหกิจขนาดยอมรอยละ 67.5 

วิสาหกิจขนาดกลางรอยละ 7.0 และวิสาหกิจขนาดใหญรอยละ 25.6 โดยในภาพรวมกลุมวิสาหกิจ

จําแนกตามขนาดพบวา การจางงานกระจายอยูในวิสาหกิจขนาดยอมคิดเปนรอยละ 48.8 เปนวิสาหกิจ

ขนาดกลางรอยละ 16.5 และเปนวิสาหกิจขนาดใหญรอยละ 34.6 

โดยสรุปแลว จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2550 มีโครงสรางไม

เปลี่ยนแปลงมากนัก  การกระจายตัวจําแนกตามขนาดวิสาหกิจยังคงมีสัดสวนใกลเคียงกับป 2549 

โดยมีการกระจายอยูในวิสาหกิจขนาดยอมและมีการกระจุกตัวอยูในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

โดยมีจํานวนอยูในกลุมวิสาหกิจภาคบริการสูงสุด จํานวนการจางงานวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมป 2550 มีโครงสรางไมเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน การกระจายตัวจําแนกตามขนาด

วิสาหกิจยังมีสัดสวนใกลเคียงกับป 2549 โดยการจางงานอยูในวิสาหกิจขนาดยอมและกระจายอยู

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีการจางงานสูงสุดอยูในกลุมภาคการผลิตสินคา 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับไดวามีบทบาทที่สําคัญยิ่งแกสังคม เศรษฐกิจ ท้ังใน

ระดับจุลภาคและมหภาคของไทย เนื่องจากมีอัตราการจางงานโดยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมที่มีเปนจํานวนมาก โดยอนุมานไดวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนกลุมองคการ

ท่ีชวยในการพัฒนาฝมือแรงงานจํานวนมหาศาลของประเทศกอนที่จะสงบุคลากรตาง ๆ ไปสู

องคการขนาดใหญ หรือองคการตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจภาคการผลิตที่มีอัตราการจาง

งานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวิสาหกิจภาคอื่น 

 

2.4  จํานวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 

จํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ป 2551 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,836,377 ราย โดยจําแนกเปนวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวนทั้งสิ้น 2,827,633 ราย วิสาหกิจขนาดยอมจํานวน 2,815,560 ราย 

วิสาหกิจขนาดกลาง จํานวน 12,073 ราย และวิสาหกิจขนาดใหญ จํานวน 4,586 ราย โดยสัดสวน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.7 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ และ
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วิสาหกิจขนาดยอมมีสัดสวนรอยละ 99.6 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด สวน

วิสาหกิจขนาดกลางมีสัดสวน รอยละ 0.4 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมดจํานวนวิสําหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตามกลุมวิสาหกิจ ป 2551 พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมอยูในภาคการคาและซอมบํารุงสูงสุดมีจํานวน 1,321,634 ราย คิดเปนสัดสวน รอยละ 46.7 

รองลงมาอยูในภาคการบริการมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 956,836 ราย คิดเปน

สัดสวนรอยละ 33.8 สวนภาคการผลิตมีจํานวน 544,762 รายคิดเปนรอยละ 19.3 โดยสัดสวนของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาและซอมบํารุง คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.8 ของ

วิสาหกิจภาคการคาและซอมบํารุงทั้งประเทศ และภาคการบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.8 ของภาคบริการทั้งประเทศเชนกัน สวนในภาคการผลิตของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสัดสวนรอยละ 99.5 ของภาคการผลิตทั้งหมด จํานวนวิสาหกิจ

ตามกลุมวิสาหกิจจําแนกตามขนาดกิจการพบวาวิสาหกิจขนาดใหญมีจํานวนวิสาหกิจสูงในภาคการ

ผลิตสูงสุดมีจํานวน 1,888 รายคิดเปนรอยละ 28.74 สวนภาคการคาและซอมบํารุงและภาคบริการมี

จํานวนใกลเคียงกันที่รอยละ 28.74 และ 29.92 ตามลําดับ สวนวิสาหกิจขนาดกลางมีจํานวน

วิสาหกิจสวนใหญอยูในภาคการผลิตโดยมีจํานวน 4,568 ราย คิดเปนรอยละ 37.84 รองลงมาอยูใน

ภาคการบริการโดยมีจํานวน 4,498 รายคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.26 และสวนที่เหลืออยูในภาค

การคาและซอมบํารุงมีจํานวน 2,993 รายคิดเปนรอยละ 24.79 สวนวิสาหกิจขนาดยอมมีการกระจาย

ตัวอยูในภาคการคาและซอมบํารุงมากที่สุดมีจํานวนทั้งสิ้น 1,318,641 ราย คิดเปนรอยละ 46.83 

รองลงมาอยูในภาคบริการมีจํานวนทั้งสิ้น 952,338 รายคิดเปนรอยละ 33.82 สวนภาคการผลิตมี

จํานวน 540,194 รายคิดเปนรอยละ 19.19 
 

ตารางที่ 2.3  จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตามประเภทธุรกิจ 2551  
 

2551 กลุมวิสาหกิจ 

LE  ME   SE  N/A  SMEs  Total  

ภาคการคาและซอมบํารุง 1,318   2,993  1,318,641  1,239  1,321,634  1,324,191  

ภาคบริการ 1,372  4,498  952,338  641  956,836  958,849  

ภาคผลิตสินคา 1,888  4,568  540,194  964  544,762  547,614  

อ่ืน ๆ 8  14  4,387  1,314  4,401  5,723  

รวม 4,586  12,073 2,815,560 4,158 2,827,633 2,836,377 
 

หมายเหตุ:  หนวย: ราย 

แหลงที่มา:  สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552. 
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2.5  การจัดตั้ง การสิ้นสภาพกิจการนิติบุคคลและอัตราการอยูรอด 
 

จากตารางที่ 2.4 จํานวนกิจการที่จัดตั้งในป 2547 มีจํานวนการจัดตั้งกิจการ 35,696 ราย ส้ินสภาพ

กิจการในปเดียวกัน จํานวน 26,976 ราย ในป 2548 มีจํานวนกิจการจัดตั้ง จํานวน 49,531 ราย มี

จํานวนกิจการที่ส้ินสภาพในปเดียวกัน จํานวน 25,664 ราย ในป 2549 มีจํานวนกิจการที่จัดตั้ง 

จํานวน 46,816 ราย มีจํานวนกิจการที่ส้ินสภาพในปเดียวกัน จํานวน 19,764 ราย ในป 2550 มี

จํานวนกิจการจัดตั้ง จํานวน 40,723 ราย มีกิจการที่ส้ินสภาพในปเดียวกันจํานวน 21,636 ราย และ

ในป 2551 มีจํานวนกิจการที่จัดตั้ง จํานวน 42,745 ราย มีจํานวนการสิ้นสภาพในปเดียวกันจํานวน 

22,765 ราย โดยมีจํานวนคงอยูท้ังหมดในป 2551 มีจํานวนกิจการทั้งสิ้น 531,681 ราย โดยการ

ขยายตัวของการจัดตั้งกิจการมีอัตราการขยายตัวสูงในชวงป 2548 คิดเปนรอยละ 38.8 แตในป 2551 

มีอัตราการขยายตัวลดลงคิดเปนรอยละ 5.0 สวนอัตราการขยายตัวของการสิ้นสภาพกิจการในป 

2551 มีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 5.2 สวนอัตราการขยายตัวของการคงอยูของกิจการพบวาใน

ป 2551 มีกิจการที่คงอยูในปนั้นสูงที่สุดที่รอยละ 3.9 
 

ตารางที่ 2.4  การจัดตั้งกิจการและสิ้นสภาพกิจการนิติบุคคล ป 2547-2551 
 

ป 2547  2548  2549  2550  2551  

จํานวนจัดตั้งกิจการ 35,696  49,531  46,816  40,723  42,745  

จํานวนสิ้นสภาพกิจการ 26,976  25,664  19,764  21,636  22,765  

จํานวนกิจการคงอยู 441,695  465,562  492,614  511,701  531,681  

อัตราการขยายตัวการจัดตั้งกิจการ  38.8  (5.5)  (13.0)  5.0  

อัตราการขยายตัวการสิ้นสภาพกิจการ   (4.9)  (23.0)  9.5   5.2  

อัตราการขยายตัวการคงอยู  5.4  5.8  3.9  3.9  

 

แหลงที่มา:  สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552. 
 

การอยูรอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 2002-2007 ดังตารางที่ 2.5 โดย

อัตราการอยูรอดคํานวณจากจํานวนที่คงอยูในแตละชวงเปรียบเทียบกับจํานวนที่จัดตั้งกิจการในป

นั้นๆ ซ่ึงพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในปท่ี 1 มีอัตราการอยูรอดใกลเคียงกันและมี

อัตราการอยูรอดสูงเกินรอยละ 95 ของจํานวนที่จัดตั้งกิจการในปนั้น ๆ โดยในป 2002 มีอัตราการ

อยูรอดในชวง ปท่ี 1 สูงกวาปอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 97.20 สวนในชวงปท่ี 2 อัตราการอยูรอดของ
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กิจการอยูระดับสูงกวารอยละ 90 ของจํานวนที่จัดตั้งกิจการในปนั้นๆ โดยป 2007 มีอัตราการอยู

รอดอยูท่ีรอยละ 92.83 และในชวงปท่ี 3 พบวาอัตราการอยูรอดลดลงนอยกวารอยละ 90 จากขอมูล

ดังกลาวจะเห็นวาการอยูรอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะสูงสุดอยูในชวงปท่ี 1 และ

ลดลงอยางตอเนื่องตลอดโดยมีอัตราการอยูรอดนอยลงในชวงปท่ี 2 และ ปท่ี 3 อัตราการอยูรอด

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการสวนที่เหลือในแตละชวงของ

กิจการ พบวาอัตราการอยูรอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูงกวารอยละ 90 ของกิจการ

สวนที่เหลือ ซ่ึงจะเห็นวาอัตราการอยูรอดจะมีอัตราสูงสุดในชวงปท่ี 1 ถึงรอยละ 97.2 ในกิจการที่

จัดตั้งในป 2002 และอยูในระดับใกลเคียงกันในป 2003-2007 และขอมูลในแตละชวงพบวาอัตรา

การอยูรอดจะต่ําสุดในชวงปท่ี 2 และ 3 และมีอัตราการอยูรอดสูงขึ้นเมื่อกิจการมีอยูมากกวาอัตรา

การสิ้นสภาพของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนิติบุคคลตั้งแตป 2002-2007  
 

ตารางที่ 2.5  อัตราการอยูรอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (เปรียบเทียบปท่ีเริ่มกิจการ) 
                 
  
ปท่ีจด

ทะเบียน 

<1 ป 

 

>1-2 ป 

 

>2-3 ป 

 

>3-4 ป 

 

>4-5 ป 

 

>5-6 ป 

 

>7 ป 

 

2002  97.20  92.47  87.72  83.59  80.23  77.21  73.56  

2003  96.57  90.85  85.54  81.67  78.19  74.40    

2004  96.50  91.61  87.35  83.46  80.38      

2005  96.37  91.89  87.55  84.13        

2006  96.70  92.04  88.13      

2007  96.76  92.83       

 

แหลงที่มา:  สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552. 
 

จากการวิเคราะหขอมูลจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อัตราการจางงาน อัตรา

การจัดตั้งและสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล และมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจะพบวา วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมยังไมมีความแข็งแกรงเพียงพอ ไมมีความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน 

รวมทั้งยังมีแนวโนมการขยายตัวที่นาเปนหวงเนื่องจากจะเห็นไดวาอัตราการจัดตั้งและสิ้นสภาพนิติ

บุคคลไมมีเสถียรภาพ ทั้งที่ในความเปนจริงแลววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเปนสวน

สําคัญที่มีบทบาทเปนอยางมากในการพัฒนาประเทศชาติ  
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2.6  การเปรียบเทียบบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ 

       และสังคมของประเทศตาง ๆ 
 

 จากตารางที่ 2.6 จะพบวา จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีเปนสัดสวนที่สูงมาก

ในแตละประเทศ และการจางงานตอการจางงานรวมไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในการสรางงานใหกับประชาชนรวมทั้งเปนแหลงในการพัฒนาบุคลากร

ท่ีสําคัญของประเทศ โดยเปนที่นาสังเกตไดวาในประเทศญี่ปุนนั้นการจางงานคิดเปนสัดสวนที่สูง

ท่ีสุดอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น อยางไรก็ตาม ในดานการสงออกจะพบไดวา 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตละประเทศนั้นมีบทบาทไมมากนักหากเปรียบเทียบกับ

วิสาหกิจขนาดใหญ ท้ังนี้ อาจเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอาจใหความสําคัญกับการ

บริโภคในประเทศเปนสําคัญ ดาน GDP จะพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ

ญ่ีปุนและเกาหลีใตนั้นนับไดวามีความสามารถในการสรางมูลคาใหกับประเทศเปนอยางมากโดยมี

อัตราสวนของการสราง GDP ตอ GDP รวมถึงประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ท้ังหมด ทวา SMEs ใน

ประเทศไทยนั้นมีความสามารถในการสราง GDP ไดเพียง 39.4 เทานั้น 
 

ตารางที่ 2.6  บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในตางประเทศ 

 

การเปรียบเทียบ SMEs ไทย 

2006 

ญ่ีปุน 

2004 

เกาหลีใต 

2004 

ไตหวัน 

2005 

สิงคโปร 

2005 

สหรัฐอเมริกา 

2005 

จํานวน SMEs (%)  99.5  99.8  99.7  97.8  99.4  99.9 

จํานวนการจางงาน 

(ลานราย) 
8.8  28.0  10.4  7.6  0.7   111.7  

การจางงาน SMEs ตอ

การจางงานรวม (%) 
76.7  71.0  86.5  76.9  61.9   50.7  

การสงออกของ SMEs 

ตอการสงออกรวม (%) 
29.0 

23.5 

(2001) 
39.0  17.6  21.5  

28.6 

(2003) 

GDP SMEs ตอ GDP 

รวม (%) 
39.4 

51.0* 

(2001) 

50.7* 

(2003) 

29.5 

(2003) 
42.0  49.9  

 

หมายเหตุ:  *เฉพาะภาคอุตสาหกรรม 
แหลงที่มา:  ปรับจาก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550. 
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2.7  ภาพรวมดานการผลิตและการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนก 

       ตามประเภทอุตสาหกรรมหลัก 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดกําหนด 4 สาขา

อุตสาหกรรมการผลิตหลักที่สําคัญ  ดวยเหตุผลของการเปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงานเปนจํานวน

มาก มีสัดสวนของการสรางมูลคา GDP อยูในระดับสูง มีจํานวนวิสาหกิจเปนสัดสวนสูงเมื่อเทียบ

กับกลุมอุตสาหกรรมในภาคอื่น  โดยประกอบดวยอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมการ

ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดนํามาสูการกําหนดกลุมอุตสาหกรรมเพื่อ

ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 

2.7.1  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

อุตสาหกรรมการอาหารและเครื่องดื่มเปนอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงสูง โดยเฉพาะ

การเชื่อมโยงในการใชวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร ท้ัง ผัก ผลไม ธัญพืช ประมง และปศุสัตว 

และอุตสาหกรรมตอเนื่อง อ่ืน ๆ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ การขนสง การพัฒนาวัตถุดิบ 

ตลอดจนบริการรานอาหารและภัตตาคาร เปนตน เปนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญ

ในการจางงานของประเทศและเปนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีประสิทธิผลระดับโลก สามารถ

สรางมูลคาการสงออกกวาแสนลานบาท 

ในป 2550 มีวิสาหกิจในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ้น151,373 ราย ใน

จํานวนนี้เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกวา 150,945 ราย และมีการจางงานในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมรวม 519,791 คน คิดเปนรอยละ 5.8 ของการจางงานในวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมทั้งหมด นอกจากนี้ หากพิจารณามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของอุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่มในป 2550 พบวามีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในอุตสาหกรรมเทากับ 510,281.5 

ลานบาท โดยเปนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  169,525.8          

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.2 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่ม และเปนสัดสวนรอยละ 17.2 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในกลุมการผลิตอุตสาหกรรม 

(หมวด D) 

จากการสํารวจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมระหวางป 2548 - 2549 จํานวน 140 ตัวอยาง 

พบวามูลคาการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 2549 โดยเฉลี่ยอยูท่ี 140,178,144 บาท 

ตอรายกิจการ คิดเปนสัดสวนการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.6 จากป 2548 สอดคลองกับรายไดจาก

การขายโดยตรงของกิจการ โดยในป 2549 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีรายไดรวมโดย
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เฉลี่ยตอกิจการเทากับ 160,264,186 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 พบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

คิดเปนรอยละ 13.9 นอกจากนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญ มีการใชกําลังการผลิต

ท้ังโรงงานโดยเฉลี่ย รอยละ 50 - 75 ตอป กวารอยละ 40 ของกิจการในสาขามีการใชเครื่องจักรและ

อุปกรณในการผลิตที่มีอายุการใชงานนอยกวา 5 ป และกวารอยละ 95 ใชวัตถุดิบในการผลิตจาก

แหลงวัตถุดิบภายในประเทศ ในขณะที่ในชวง 3 ปท่ีผานมา โรงงานในกลุมมีการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมไมมากนัก (รอยละ 17.1 ของจํานวนกิจการทั้งหมดในกลุมอุตสาหกรรม) 

 

2.7.2  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย และเปนอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันในหลายขั้นตอนการผลิต 

แบงไดเปน อุตสาหกรรมขั้นตน ไดแก อุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช

เทคโนโลยีข้ันสูงและใชทุนเขมขน อุตสาหกรรมขั้นกลาง  ไดแก อุตสาหกรรมปนดาย การทอผา

และถักผา การฟอก ยอม พิมพ เปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงและทุนเขมขน อุตสาหกรรม

ข้ันปลาย ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุงหมและเสื้อผาสําเร็จรูป เปนอุตสาหกรรมที่ใช

เทคโนโลยีท่ีไมซับซอนและใชแรงงานเขมขน  

ในป 2550 วิสาหกิจในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ประกอบดวยวิสาหกิจ

ในกลุมการผลิตสิ่งทอ (International Standard Industrial Classification-ISIC 17) และวิสาหกิจ

ในกลุมการผลิตเครื่องแตงกายรวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว (ISIC 18) มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 

222,495 ราย ในจํานวนนี้เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกวา 222,289 ราย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นมีบทบาทที่สําคัญเปนอยางมากตออุตสาหกรรมประเภทนี้ 

นอกจากนี้ มีการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวม 750,638 คน คิดเปนรอยละ 8.4 

ของการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด และหากพิจารณามูลคาผลิตภัณฑ

มวลรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในป 2550 เฉพาะกลุมการผลิตสิ่งทอ (ISIC 17) 

พบวามีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเทากับ 160,710.8 ลานบาท จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

50,259.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.3 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในกลุมการผลิตสิ่งทอ 

และเปนสัดสวนรอยละ 5.1 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในกลุมการผลิตอุตสาหกรรม (หมวด D) 

ในสวนของกลุมการผลิตเครื่องแตงกายรวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว (ISIC 18) ป 2550 พบวามี

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเทากับ 226,562.4 ลานบาท เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 78,446.0     

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.6 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในกลุมการผลิตเครื่องแตงกายรวมทั้ง

การตกแตงและยอมสีขนสัตวและเปนสัดสวนรอยละ 7.8 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในกลุมการ

ผลิตอุตสาหกรรม (หมวด D) 
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จากการสํารวจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม

ระหวางป 2548 - 2549 จํานวน 101 ตัวอยาง พบวามูลคาการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในป 2549 โดยเฉลี่ยเทากับ 77,749,228 บาทตอรายกิจการคิดเปนสัดสวนการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 

จากมูลคาการผลิตเฉลี่ยตอรายกิจการในป 2548 และสอดคลองกับรายไดจากการขายโดยตรงของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 2549 ซ่ึงมีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอกิจการเทากับ 89,987,442 บาท 

และเมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 พบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 2.3 นอกจากนี้ ในดาน

การผลิตและคาใชจายในการผลิต พบวาสวนใหญมีการใชกําลังการผลิตทั้งโรงงาน โดยเฉล่ียรอยละ 

50 - 75 ตอป โดยรอยละ 50 ของกิจการมีการใชเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตที่มีอายุการใช

งานระหวาง 5 - 10 ป และกวารอยละ 90 ใชวัตถุดิบในการผลิตจากแหลงวัตถุดิบภายในประเทศ 

ในขณะที่ในชวง 3 ป ท่ีผานมา โรงงานมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑนอยมาก คิดเปนรอยละ 3.0 

ของจํานวนกิจการทั้งหมดในกลุมอุตสาหกรรม 

 

2.7.3  อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและการผลิตเครื่องเรือน 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและการผลิตเครื่องเรือน เปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดเขาประเทศ

ปละหลายหมื่นลานบาทและเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการสรางงานโดยอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร

สวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิผล ในป 

2550 วิสาหกิจในกลุม อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร และการผลิตเครื่องเรือนมีจํานวนทั้งสิ้น 14,494 ราย ใน

จํานวนนี้เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวม 14,451 ราย ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมเปนกลุมที่มีบทบาทเปนอยางมากในกลุมอุตสาหกรรมนี้ และมีการจางงานในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมรวม 120,629 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ของการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมทั้งหมด นอกจากนี้ หากพิจารณามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร

และการผลิตเครื่องเรือนในป 2550 พบวามีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเทากับ 48,425.6 ลานบาท โดย

เปนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 34,278.4 ลานบาท ซ่ึงสะทอน

ใหเห็นถึงศักยภาพในอุตสาหกรรมนี้วาเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริง 

จากการสํารวจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและการผลิต

เครื่องเรือนระหวางป 2548 - 2549 จํานวน 40 ตัวอยาง พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี

มูลคาการผลิตโดยเฉลี่ยเทากับ 45,025,331 บาทตอรายกิจการ คิดเปนสัดสวนการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 

31.5 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 สอดคลองกับรายไดจากการขายโดยตรงในป 2549 โดยวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมมีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอกิจการเทากับ 56,427,228 บาท และเมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2548 พบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.8 ในดานการผลิตสวน

ใหญมีการใชกําลังการผลิตทั้งโรงงานเฉลี่ยรอยละ 50 - 75 ตอป กิจการกวาครึ่งหนึ่งมีการใช
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เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตที่มีอายุการใชงานระหวาง 5 - 10 ป และรอยละ 72.5 ของกิจการใน

สาขามีการใชวัตถุดิบในการผลิตจากแหลงวัตถุดิบภายในประเทศ ขณะที่ในชวง 3 ปท่ีผานมา 

โรงงานมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมพอสมควร คิดเปนรอยละ 22.5 ของจํานวนกิจการ

ท้ังหมดในกลุมอุตสาหกรรม 

 

2.7.4  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและ 

          ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดเขาประเทศคอนขางสูง

และยังเปนอุตสาหกรรมการผลิตที่กอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก เพราะเปนอุตสาหกรรมที่

ตองใชทักษะฝมือ ความประณีต และความชํานาญของแรงงาน ดังนั้น อุตสาหกรรมนี้จึงเปน

อุตสาหกรรมที่ตองพึ่งฝมือแรงงานเปนหลัก (Labor-Intensive Industry)  นอกจากนี้ อุตสาหกรรม

ดังกลาวยังสงผลใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ตามมาอีกหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม

เครื่องจักร อุตสาหกรรมการทําเครื่องประดับและธุรกิจการนําเขาสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ  

ประเทศไทยจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิผลของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงการให

ความสําคัญในการเพิ่มผลผลิตของแรงงาน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ 

ในป 2550 วิสาหกิจในกลุมอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ การผลิตเครื่องประดับเพชร

พลอยและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ มีจํานวนทั้งสิ้น 10,813 รายในจํานวนนี้เปนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมรวม 10,800 ราย และมีการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวม 93,540 คน 

คิดเปนรอยละ 1.0 ของการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด นอกจากนี้ หาก

พิจารณามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ การผลิตเครื่องประดับ

เพชรพลอยและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของในป 2550 พบวามีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเทากับ 170,627.7 

ลานบาท โดยเปนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 92,704.1 ลานบาท  

จากการสํารวจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับ 

การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย และผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของระหวางป 2548 - 2549 จํานวน 20 

ตัวอยาง พบวามีมูลคาการผลิตโดยเฉลี่ยเทากับ 83,159,266 บาทตอรายกิจการ เพิ่มขึ้นจากมูลคาการ

ผลิตเฉลี่ยป 2548 คิดเปนสัดสวนการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 และเปนไปในทิศทางเดียวกับการ

เพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายโดยตรง โดยในป 2548 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีรายได

รวมโดยเฉลี่ยตอกิจการเทากับ 82,670,752 บาท และเพิ่มขึ้นเปน 92,996,778 บาท ในป 2549 คิดเปน 

สัดสวนการขยายตัวรอยละ 12.5 ของรายไดรวมโดยเฉลี่ยของป 2548 และในดานการผลิต พบวา   

สวนใหญมีกําลังการผลิตทั้งโรงงานโดยเฉลี่ยรอยละ 50 - 75 ตอป กิจการสวนใหญประมาณรอยละ 74.6 
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มีการใชเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตที่มีอายุ การใชงานระหวาง 5 - 10 ป และรอยละ 60.0 ของ

กิจการในสาขามีการใชวัตถุดิบในการผลิตจากแหลงวัตถุดิบภายในประเทศ ในขณะที่ 3 ปท่ีผานมา 

พบวาไมมีกิจการใดในกลุมที่มีการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตของโรงงาน 

 

2.8  นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

จากตารางที่ 2.7 พบวา ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความแตกตางกันที่

ชัดเจน โดยใชหลักของการจางงานและสินทรัพยถาวรสุทธิไมรวมที่ดินเปนการแบงแยกตาม

กฎกระทรวงกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม พ.ร.บ สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ซ่ึงจะชวยในการกําหนดขอบเขต

ของประชากรและกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาในครั้งนี้ การกําหนดขอบเขตโดยสวนมากของ

ประเทศตาง ๆ จะใหความสําคัญที่การจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร อยางไรก็ตาม ก็มีการใช

หลักเกณฑทางดานยอดขายและทุนจดทะเบียนในบางประเทศ โดยที่หลักเกณฑในการกําหนดก็

แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ 

 

ตารางที่ 2.7  เปรียบเทียบนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

ประเทศ นิยาม 

ไทย 

(กฎกระทรวง กําหนด

จํานวนการจางงานและ

มูลคาสินทรัพยถาวร

ของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 

พ.ร.บ สงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาด

ยอม พ.ศ. 2543) 

วิสาหกิจขนาดยอม 

ภาคการผลิต 

การจางงานนอยกวาหรือเทากับ 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิไม

รวมที่ดินนอยกวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 

ภาคการคาสง 

การจางงานนอยกวาหรือเทากับ 25 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิไม

รวมที่ดินนอยกวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 

ภาคการคาปลีก 

การจางงานนอยกวาหรือเทากับ 15 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิไม

รวมที่ดินนอยกวาหรือเทากับ 30 ลานบาท 
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 ตารางที่ 2.7  (ตอ) 
  

ประเทศ นิยาม 

  ภาคบริการ 

การจางงานนอยกวาหรือเทากับ 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวสุทธิไม

รวมที่ดินนอยกวาหรือเทากับ 50 ลานบาท 

วิสาหกิจขนาดกลาง 

ภาคการผลิต 

การจางงาน51-200 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิไมรวมที่ดิน  

51-200 ลานบาท 

ภาคการคาสง 

การจางงาน 51-200 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิไมรวมที่ดิน  

51-200 ลานบาท 

ภาคการคาปลีก 

การจางงาน 16-30 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิไมรวมที่ดิน  

31-60 ลานบาท 

ภาคบริการ 

การจางงาน 26-50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิไมรวมที่ดิน 51-100 

ลานบาท  

จีน การจางงานนอยกวา 100 คน 

อินโดนีเซีย การจางงานนอยกวา 100 คน 

ญ่ีปุน การจางงานนอยกวา 300 คน หรือสินทรัพยถาวรนอยกวา 10 ลานเยน 

ภาคการคาสง 

การจางงานนอยกวา 50 คน หรือสินทรัพยถาวรนอยกวา 30 ลานเยน 

ภาคการคาปลีก 

การจางงานนอยกวา 50 คน หรือสินทรัพยถาวรนอยกวา 10 ลานเยน 

เกาหลี ภาคการผลิต 

การจางงานนอยกวา300 คน 

ภาคบริการ 

การจางงานนอยกวา 300 คน  
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 ตารางที่ 2.7  (ตอ) 
  

ประเทศ นิยาม 

มาเลเซีย ยอดขายนอยกวา 25 ลานริงกิตมาเลเซีย หรือการจางงานนอยกวา 150 คน 

ฟลิปปนส การจางงานนอยกวา 200 คน หรือสินทรัพยถาวรนอยกวา 40 ลานเปโซ 

สิงคโปร ภาคการผลิต 

สินทรัพยถาวรนอยกวา 12 ลานดอลลารสิงคโปร 

ภาคบริการ 

การจางงานนอยกวา 100 คน 

ไตหวัน ภาคการผลิต 

ทุนจดทะเบียน(ชําระแลว)นอยกวา 40 ลาน NT หรือสินทรัพยถาวรนอย

กวา 120 ลาน NT 

ภาคการบริการและการขนสง 

ยอดขายนอยกวา 40 ลาน NT 

กลุมสหพันธยุโรป 

(European 

Commission) 

วิสาหกิจขนาดกลาง 

จํานวนพนักงานไมเกิน 250 คน 

ยอดขายไมเกิน 40 ลานยูโร 

งบดุลไมเกิน 27 ลานยูโร 

วิสาหกิจขนาดยอม 

จํานวนพนักงานไมเกิน 250 คน 

ยอดขายไมเกิน 7 ลานยูโร 

งบดุลไมเกิน 5 ลานยูโร 

วิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro) 

จํานวนพนักงานไมเกิน 10 คน 

 

แหลงที่มา:  1. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550. 

                   2.  European Commission, 2003.  
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2.9  สรุป 

 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีรูปแบบที่ชัดเจน มีบทบาทที่สําคัญเปนอยางมากกับ

ระบบเศรษฐกิจของไทยและอีกหลายประเทศ ท้ังดาน GDP อัตราการจางงาน และอัตราการสงออก 

อยางไรก็ตาม ขอสังเกตประการหนึ่งจากการวิเคราะหรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมป 2551 และแนวโนมป 2552 พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเหลานี้ยังขาดการ

พัฒนาและวิจัยอยางจริงจัง ฉะนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงพัฒนาองคการในสวนนี้ซ่ึงมีจํานวน

กวารอยละ 99.7 ใหถูกทิศทาง ตรงประเด็น ชัดเจนกับความตองการที่แทจริง พัฒนาปจจัยที่จะชวย

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานเพื่อเปนรากฐานที่ม่ันคงกับประเทศไทย 

นอกจากนี้ จากการวิเคราะหจํานวนและขนาดขององคการอาจสรุปไดวา เนื่องจากขนาดที่เล็กและ

จํานวนสมาชิกในองคการที่มีจํานวนนอย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนมากจึงจะมี

โครงสรางแบบแบนราบ (Flat  Structure) ดวยสายการบังคับบัญชาที่ส้ัน (Short  Span) ทําให

ความสัมพันธ และการติดตอภายในองคการเปนแบบไมเปนทางการ (Informal  Relationship) การ

ใชอํานาจเปนแบบรวมศูนยอํานาจในการตัดสินใจ (Centralization) มีความยืดหยุนสูง (Flexible) 

และอยูในสภาพแวดลอมที่เคลื่อนไหว (Dynamic  Environment) ตลอดเวลา ซ่ึงดวยลักษณะที่มี

ความแตกตางเปนอยางมากกับวิสาหกิจขนาดใหญจึงทําใหจําเปนที่จะตองตระหนักถึงปจจัยที่

สงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  

โดยสรุปแลว การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะมุงกลุมตัวอยาง ประชากร ท่ีอยูในระดับองคการ ใน

เขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดยจะทําการศึกษาใน 4 กลุมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรมแรงงานเขมขน ท่ีสําคัญซึ่งประกอบดวย อุตสาหกรรมการ

ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมการผลิต

เฟอรนิเจอร และอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
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บทที่ 3 

 

ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้ไดศึกษาทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใชในการศึกษาถึงนิยาม ความหมาย แนวคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจในการกําหนด

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ชัดเจนกับการวิจัย รวมถึงเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัย กลุมตัวอยาง ประชากร ท่ีสอดคลองกับการวิจัย และเพื่อศึกษาถึง

รูปแบบ ขอดีและขอจํากัดของกรณีศึกษาในประเด็นที่มีหัวขอที่ใกลเคียงกับงานวิจัย โดยการศึกษา

ในครั้งนี้สามารถแบงออกไดเปน 4 สวนหลักไดแก แนวคิดผลการดําเนินงานขององคการ แนวคิด

เครือขายองคการ แนวคิดองคการแหงการเรียนรูและแนวคิดนวัตกรรมองคการ จากนั้นจึงจะไดทํา

การกําหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิเคราะหในบทถัดไป 

 

3.1  ผลการดําเนินงานขององคการ (Organizational Performance) 

 

การทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้จะมีสวนสําคัญเปนอันมากในการชวยกําหนดตัวแปรอิสระ  

ท่ีสําคัญที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัยและเพื่อความสอดคลองกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมและแนวคิดองคการแหงการเรียนรู เนื่องจากปจจัยทางดานองคการแหงการเรียนรู

และนวัตกรรมองคการที่สงเสริมการพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการนั้นมีเปนจํานวนมาก 

ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองกําหนดขอบเขตใหพอดีกับการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตเงื่อนไขของ

การสงเสริมการพัฒนาผลการดําเนินงานในระดับสิ่งแวดลอมจุลภาค (Micro) หรือระดับองคการ 

(Firm Level) ซ่ึงจะตองทําความเขาใจลักษณะองคการที่จะนําพาไปสูการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ขององคการที่ยั่งยืน การศึกษาเรื่องผลการดําเนินงานขององคการนั้นสวนมากแลวจะเปนไปใน

ลักษณะของการประเมินผล ทั้งนี้ หากศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับองคการตั้งแตอดีตมาจะ

พบวาในแตละชวงยุคสมัยนักคิด นักทฤษฏีตางสรางแนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับองคการโดยมุงหวังให

บรรลุผลอยางใดอยางหนึ่งขององคการ ซ่ึงแมวาในรายละเอียดของความคิดแตละสมัยจะแตกตาง

กันและพัฒนาแนวคิดที่เกี่ยวกับองคการเรื่อยมาแตแนวคิดทั้งหมดลวนแลวแตมีวัตถุประสงค

เดียวกันทั้งสิ้นที่อาจเรียกไดวาการพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการ ผลการดําเนินงานของ
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องคการอาจแตกตางกันไปตามเงื่อนไขและบริบทที่ตางกัน โดยจะเห็นไดวาจากพัฒนาการของ

แนวคิดตั้งแตการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific  Management) ทฤษฏีการบริหาร (Administrative 

Theories) การบริหารแบบราชการ (Bureaucratic) ทฤษฏีโครงสรางตามสถานการณ (Contingency 

Theory) เรื่อยมาจนถึงแนวคิดองคการสมัยใหมเชน องคการเสมือนจริง (Virtual  Organization) 

องคการบริหารตนเอง (Self  Organizations) องคการแหงการเรียนรู ลวนแลวแตถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ

สรางใหเกิดผลการดําเนินงานขององคการทั้งสิ้นจะแตกตางกันก็ท่ีการใหความสําคัญในปจจัยผล

การดําเนินงานขององคการที่ไมเหมือนกัน โดยประโยชนท่ีแทจริงของการชี้วัดผลการดําเนินงาน

ขององคการจะไมไดอยูท่ีการไดมาซึ่งตัวเลขหากแตจะขึ้นอยูกับการจัดการถึงความเขาใจใน

ความหมายของตัวเลขหรืออัตราสวนตาง ๆ  

โอลซ และคณะ, 2546: 16-17) กลาววาองคการสวนมากมักที่จะใหความสําคัญกับผลการ

ดําเนินงานในดานการวิเคราะหการเงินเพียงอยางเดียวซึ่งในความเปนจริงแลว ผลการดําเนินงาน

ขององคการที่ยั่งยืนจะตองใหความสําคัญในมิติอ่ืนเพื่อเปนการพิจารณาถึงการพัฒนาขีดสามารถ

ขององคการที่แทจริงและผลการดําเนินงานในแตละภาคสวนก็ไมจําเปนตองมีความหมาย

เหมือนกันอาจแตกตางตามความเหมาะสมของแตละองคการ โดยสวนมากแลวผลการดําเนินงาน

ขององคการมีความหมายที่ชัดเจนในตัวเองอยูแลวคือ การที่องคการบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว โดย

ปจจัยที่สําคัญในการชวยใหองคการเกิดผลการดําเนินงานคือ ความสัมพันธระหวางหนวยงานตาง ๆ 

ภายในองคการเพราะองคการเกิดขึ้นจากการรวมกันของแตละหนวยงานซึ่งแตละหนวยงานนี้เองที่

จะสงผลกระทบของการดําเนินงานของกันและกัน ดังนั้นผลการดําเนินงานจะเกิดขึ้นก็ดวยความ

รวมมือและการประสานงานภายในองคการนั่นเอง (Pennings and Goodman, 1994: 146-154; 160- 164) 

ในขณะที่ Kotze (2006: 3- 4) กลาวใหความหมายผลการดําเนินงานวาคือ การกระทําในสิ่งที่ถูกตอง

ในเวลาที่เหมาะสมและขึ้นอยูกับพฤติกรรมเปนสําคัญ ร็อบบิ้นส (2546: 265) ใหนิยามผลการ

ดําเนินงานขององคการวาหมายถึง ผลรวมของการปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนงานทั้งหมดของ

องคการโดยมีเปาหมายเพื่อการจัดการสินทรัพยที่ดีขึ้น การเพิ่มความสามารถที่จะเพิ่มคุณคา

ของสินคาและบริการแกลูกคา การสรางชื่อเสียงใหกับองคการและการพัฒนาความรูขององคการ

และองคการแหงการเรียนรู Evan (1976) กลาววาผลการดําเนินงาน หมายถึง ความสามารถของ

องคการในการจัดการกับกระบวนการทั้ง 4 อันประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Inputs) ปจจัยนําออก 

(Outputs) การเปลี่ยนสภาพ (Transformation) และผลยอนกลับ (Feedback Effects) ซึ่งสัมพันธกับ

เปาหมายขององคการ Rampsey (2008: 4) กลาววา ผลการดําเนินงานหมายถึง การบรรลุความ

ตองการตามที่ต้ังไว ซ่ึงเกิดขึ้นจากการใชความสามารถหรือทรัพยากรทั้งหลายเพื่อใหไดผลลัพธนี้ 

เชนเดียวกันกับ Singer and Edmondson (2008: 33) ท่ีกลาววาผลการดําเนินงานขององคการคือการ

บรรลุซ่ึงเปาหมาย โดยผลการดําเนินงานขององคการมักจะประกอบไปดวยการชี้วัดดวยมิติตาง ๆ 
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บางมิติอาจมีความสําคัญกับองคการหนึ่งในขณะที่ไมมีความสําคัญกับอีกองคการก็เปนได 

ยกตัวอยางเชน ในองคการการศึกษาภาครัฐผลการดําเนินงานขององคการจะไมไดถูกชี้วัดดวย

สถานะหรือประสิทธิภาพทางการเงิน ในขณะที่ในองคการโรงพยาบาล เปาหมายทางการเงินและ

ผลของการรักษาจะเปนการชี้วัดผลการดําเนินงานขององคการที่มีความเหมาะสม 

Barrie and Wayne (1998: 39- 53) กลาวถึงผลการดําเนินงานขององคการ โดยเปรียบเทียบ 

2 แนวคิดระหวางการจัดการผลการดําเนินงานขององคการ (Performance Management) และการเรียนรู

องคการ (Organizational  Learning) สรุปไดวา แนวทางเพื่อการสรางผลการดําเนินงานใหกับ

องคการนั้นจะตองตระหนักถึงการเรียนรูรวมกันตั้งแตระดับบุคคลจนมาสูระดับกลุมและระดับ

องคการดวยความรวมมือระหวางองคการ ดวยการสนับสนุนใหสมาชิกองคการเรียนรูอยางเปด

กวาง ซ่ึงจะสงผลใหองคการเติบโตไดในระยะยาวมากกวาแนวทางของการจัดการผลการ

ดําเนินงานขององคการที่พยายามจัดกรอบองคการอยางเครงครัดและใชลักษณะของคําสั่งมากกวา

ความรวมมือ ซ่ึงเปนการจัดการอบรมเฉพาะดานเทานั้น  

ผลการดําเนินงานขององคการเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากความสอดคลอง (Fit) ระหวางสอง

ปจจัยหรือมากกวาขององคการ โดยความสอดคลองนี้หมายถึงการที่องคการมีการเปลี่ยนแปลง

ตนเองเพื่อใหเขากันกับบริบทรอบขางเพ่ือความอยูรอดหรือเพื่อสรางผลการดําเนินงานขององคการ 

และองคการที่มีโครงสรางที่สอดคลองกับสถานการณเปนอยางมากจะมีผลการดําเนินงานมากกวา

องคการที่ไมมีความสอดคลอง ในแนวคิดเรื่องความสอดคลองตามสถานการณไมเฉพาะแคเรื่อง

ของโครงสรางองคการเทานั้นแตควรที่จะวิเคราะหถึงทฤษฎีอ่ืนดวย เชน พฤติกรรมองคการ กล

ยุทธการจัดการ นโยบาย เปนตน เนื่องจากในแนวคิดทฤษฎีเหลานั้นตางก็มีเปาหมายเพื่อการสราง

ผลการดําเนินงานใหกับองคการ ภายใตความสอดคลองเดียวกันเชนเดียวกัน (Van de Ven and 

Drazin, 1985: 333- 360) จะเห็นไดวาความสอดคลองระหวางปจจัยตาง ๆ นับไดวามีความสําคัญ

เปนอยางมากตอการเกิดผลการดําเนินงานขององคการ Baker and Branch (2002: 2-14) อธิบายถึง

เรื่องผลการดําเนินงานดวยพัฒนาการแนวคิด และทฤษฎีจากอดีตสูปจจุบัน โดยสรุปไดวา ผลการ

ดําเนินงานขององคการนั้นมีความแตกตางกันตามเงื่อนไขในแตละองคการและยุคสมัย โดยแตละ

องคการยอมจะมีปจจัยที่แตกตางกันในการบรรลุผลการดําเนินงานขององคการ อยางไรก็ตาม 

ปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอการบรรลุผลการดําเนินงานขององคการสมัยใหมไดแก การ

บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู  สายสัมพันธท้ังภายในและภายนอกองคการ 

รวมทั้งนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยสรุปแลว ความหมายของผลการดําเนินงานของ

องคการคือการบรรลุซ่ึงเปาหมาย โดยผลการดําเนินงานขององคการมักจะประกอบไปดวยการชี้วัด

ดวยมิติตาง ๆ บางมิติอาจมีความสําคัญกับองคการหนึ่งในขณะที่ไมมีความสําคัญกับอีกองคการก็

เปนได (Singer and Edmondson, 2008: 33) 
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3.2  องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคการ จะพบวาปจจัยที่มี

ความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหองคการมีระดับผลการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นคือ ความเปน

องคการแหงการเรียนรู ดังนั้น จึงไดทําการทบทวนวรรณกรรมถึงความหมาย ความสําคัญ แนวคิด 

ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือกําหนดตัวแปรและรายละเอียดตาง ๆ 

 นักวิชาการจํานวนมากไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและไดใหนิยาม

มากมาย Hargreaves and Jarvis (1998: 31-32) กลาววา องคการแหงการเรียนรูเปนกระบวนการ

เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองอยางตอเนื่อง การเรียนรูจะเกิดขึ้นกับบุคคล กลุม หรือองคการ หรือ

กระทั่งกลุมที่องคการมีการประสานงานรวมกัน องคการจะตองเปนองคการแหงการเรียนรูเพื่อที่จะ

พัฒนาสูความเปนเลิศ องคการจะตองพัฒนาผลิตภัณฑ ขอมูลและการบริการอยางตอเนื่อง ใน

ขณะเดียวกันก็ตองพัฒนาความสามารถของบุคลากรดวยเชนกันทั้งดวยการถายทอดความรู ความ

เขาใจ หรือวิธีปฏิบัติ โดยสรุปแลวเปาหมายขององคการแหงการเรียนรูคือ การสรางใหสมาชิกใน

องคการเขาใจและวิเคราะหในปญหาที่อาจเกิดขึ้นอยางแทจริง การพัฒนาความคิด นวัตกรรมใหม

ท้ังกับผลิตภัณฑหรือกระบวนการในการทํางาน การรวมสนทนาในประเด็นตาง ๆ ท่ีมีความยาก

และซับซอน และการเรียนรูผานประสบการณของผูอ่ืน  Westover  (2006) ไดจํากัดความองคการ

แหงการเรียนรูในการศึกษาวาคือ องคการที่สามารถสรางวัฒนธรรมในการสงเสริมสมาชิกใน

องคการใหเกิดการเรียนรู การกลาเสี่ยงนอกเหนือไปจากการแกปญหาทั่วไป องคการแหงการเรียนรู

จะผลักดันใหเกิดการเรียนรูท้ังแบบวงจรเดียวและวงจรซ้ํา (Single Loop and Double Loop Learning) 

ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยดานการสนับสนุนความคิดเชิงบวก (Promote the Positive) การสนับสนุนการ

กลาเสี่ยงกับ การคิดที่รัดกุม (Risk Taking, Safe Thinking) การคิดอยางเปนระบบ และการรับฟงแสดง

ความคิดเห็น (Systems Thinking and Getting the Show on the Road)    การแลกเปลี่ยนความรู (People 

as Resources) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Map the Vision) ความไววางใจ (Trust) พ้ืนที่ในการมีปฏิสัมพันธ 

(Physical Proximity) 

 จะเห็นไดวาองคการแหงการเรียนรูจะตองใหความสําคัญตั้งแตระดับบุคคลจนมาสูระดับ

องคการ วรภัทร ภูเจริญ (2548:1-2) อธิบายวา องคการแหงการเรียนรูคือองคการที่ทุกคน ทุกระดับ

พัฒนาขีดความสามารถในการสรางผลการดําเนินงานที่ดีใหกับองคการดวยใจรักอยางตอเนื่อง และ

จะชวยใหองคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน เจริญเติบโตอยางยั่งยืน และ Jones (2007: 340- 341) 

นิยามวา องคการแหงการเรียนรูคือองคการที่ออกแบบและสรางโครงสราง วัฒนธรรม และกลยุทธ

องคการเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูขององคการซึ่งการเรียนรูองคการจะชวยให
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องคการเกิดผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องยั่งยืน Casey (1996: 2) กลาววาการเรียนรูหมายถึง การ

เติบโต การพัฒนา การสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่ดีกวา ดังนั้น องคการแหงการเรียนรูจะ

หมายถึง หนทางในการสรางสิ่งที่ดีกวาใหกับองคการ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาขึ้น สรางใหเกิด

บรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหแนใจวาองคการและสมาชิกในองคการกําลังดําเนินการ

พัฒนาตนใหกาวหนาอยางตอเนื่อง     โดยการจัดการความรูนับเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการ

สนับสนุนการเรียนรูองคการ ในขณะที่ Wick and Leon (1993: 126- 140) ใหความเห็นวาองคการที่

ประสบความสําเร็จไมวาขนาดใหญหรือเล็กลวนแลวแตมีพ้ืนฐานเปนองคการแหงการเรียนรูท้ังสิ้น 

ซ่ึงการกาวสูองคการแหงการเรียนรูจะตองประกอบดวย ผูนําที่มีวิสัยทัศน เปดใจกวางรับขอมูลตาง 

 ๆและนํามาวิเคราะหในองคการตนเองถึงเปาหมายวัตถุประสงค และวางแผนการมุงบรรลุเปาหมาย

นั้น โดยพยายามคิดคนหนทางใหม ๆ ทดสอบ ทดลองที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา

องคการอยูเสมอ จากนั้นจึงนําผลที่ไดมาปฏิบัติจริง (Learning Organization = Leader with Vision (Plan/ 

Metrics)   x Information x Inventiveness x Implementation) 

ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน (2548: 10) กลาววา ความรูขององคการเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง 

เนื่องจากองคการที่มีความรูและรูจักนํามาประยุกตใชจะสรางใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันที่

ยั่งยืน ไมสามารถที่จะลอกเลียนแบบโดยคูแขงไดโดยงาย อีกทั้งยังชวยในการลดวงจรการพัฒนา

นวัตกรรมใหมขององคการอีกดวย ซ่ึงการที่องคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขันนั้นเองยอมจะ

เปนปจจัยที่สําคัญในการกอใหเกิดผลการดําเนินงานที่ยั่งยืนขององคการ ท้ังนี้ มีนักวิชาการจํานวนมาก

ที่อธิบายความสัมพันธของการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู โดยทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน 

(2548: 84-100) อธิบายวา การเรียนรูองคการจะเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการชวยสนับสนุนและ

สงเสริมกระบวนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรูท่ีประสบความสําเร็จ โดยแสดง

รายละเอียดดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  ความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 

แหลงที่มา:  ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548: 10. 

 

 แนวคิดเรื่ององคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่มีนักวิชาการจํานวนมากไดทําการศึกษา 

วิจัย ในแงมุมตาง ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากในการวิเคราะหถึงรายละเอียดองคประกอบของ

แตละแนวความคิด เพื่อเปรียบเทียบ ขอดีและขอดอยขององคการเพื่อใชในการกําหนดกรอบปจจัย

ที่จะใชในการศึกษาถึงกรอบแนวคิดของ Senge, (2006) Marquardt and Reynolds, (1994) Dibella 

and Nevis, (1998) Watskin and Marsick, (1993) Pedler,  Burgoyne and  Boydell, (1991) และ Garvin 

(1998) ตามลําดับ 

  Senge (2006: 3-11) กลาววาความซับซอน ความเคลื่อนไหวของปญหาในโลกกําลังมีมาก

ข้ึนเรื่อย ๆ การทํางานจะตองอาศัยการเรียนรูมากยิ่งขึ้น การเรียนรูอยางในอดีตที่เกิดขึ้นกับคน ๆ 

เดียวในองคการแลวสั่งการกับสมาชิกในองคการไมเพียงพออีกตอไป หากแตสมาชิกในองคการทุก

คนจะตองรวมเรียนรูไปดวยกัน องคการแหงการเรียนรู หมายถึง สถานที่ท่ีสมาชิกสามารถขยาย 

พัฒนาความสามารถของตนอยางตอเนื่องเพ่ือที่จะประสบผลสําเร็จที่ตองการ สถานที่ท่ีแนวคิดใหม 

หรือที่กําลังพัฒนาไดรับการสนับสนุน สงเสริม สถานที่ท่ีความปรารถนาของกลุมเปนไปโดยอิสระ 

องคการแหงการเรียนรู 

การสรางความรู การกระจายความรู 

การประมวลความรู การใชความรู 

การไดมาซึ่งสารสนเทศ การเผยแพรสารสนเทศ 

การตีความรวมกัน ความจําองคการ 

การเรียนรูองคการ การจัดการความรู 
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สถานที่ท่ีสมาชิกในองคการ เรียนรูอยางตอเนื่องถึงการเรียนรูรวมกัน โดย Senge  (2006)   ไดกําหนด

หลักการสําคัญ   5 ประการ (The  Fifth  Disciplines) ซ่ึงเปนหลักการสําคัญที่จะชวยในการพัฒนา

องคการสูองคการแหงการเรียนรูอันประกอบไปดวย 1)  การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) 

2)  ความมุงมั่นเฉพาะบุคคล (Personal Mastery) 3)  การตรวจสอบโลกทัศน (Mental Model) 4)  การ

สรางวิสัยทัศนรวมกันทั้งองคการ (Building Shared Vision) และ 5)  การเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิก

ในองคการ (Team Learning)  

 หลักการทั้ง 5 นี้จะเปนแนวทางที่ชวยในการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู

โดยจะตองใหความสําคัญกับหลักการทั้ง 5 ไปพรอมกันเนื่องจากในแตละหลักการมีความสอดคลอง

และสงเสริมกันอยูเชน การจะคิดแบบเปนระบบไดน้ันจะตองอาศัยพื้นฐานของความเปดกวางของ

ความคิดดวยการตรวจสอบโลกทัศน ตองอาศัยการมีวิสัยทัศนรวมกันเพื่อเปนพันธะผูกพันในระยะ

ยาว ตองอาศัยการเรียนรูรวมกันเพื่อใหไดภาพที่กวางขึ้นกวาความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ

ตองอาศัยความมุงมั่นเฉพาะบุคคลในการเปนความตั้งใจที่จะเรียนรู อยางไรก็ตาม Garvin  (1998: 

49- 50) วิจารณถึงกรอบแนวคิดนี้วาเปนกรอบแนวคิดในอุดมคติอยางมาก มีความเปนนามธรรมสูง

ยากแกการเขาใจและนํามาปฏิบัติ ซ่ึงกอใหเกิดคําถามขึ้นมากมายในการนํามาปฏิบัติใชจริงเชน  จะ

ทราบไดอยางไรวาองคการเปนองคการแหงการเรียนรูแลว จะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดที่จะมุง

สูความเปนองคการแหงการเรียนรู นโยบายหรือโครงการควรจะเปนเชนไร เปนตน กรอบแนวคิดมี

ลักษณะของความเปนปรัชญาสูง ซ่ึงเพิกเฉยตอรายละเอียดในแตละดานสงผลใหไมมีความ

เหมาะสมแกการนํามาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ Mumford (1995)ใหความเห็นวาแนวคิดของ Senge 

(2006) เปนการอธิบายถึงมุมมองตอสภาพแวดลอมขององคการที่กวางมาก ทําใหความคิดของการ

เรียนรูท่ีแทจริงในภาพรวมที่เกี่ยวกับวาองคการที่ดีเปนอยางไร เริ่มจางหายไป และแนวคิดนี้มีความ

เหมาะสมที่จะใชเปนแนวคิดมากกวาการนําไปประยุกตใชจริงในการทํางาน อันเนื่องจากขอสงสัย

ท่ีวา จะมีแนวการปฏิบัติในสวนอื่นขององคการอีกหรือไมท่ีนอกเหนือการอธิบายถึงเฉพาะ

กระบวนการเรียนรูในเชิงทฤษฏี 

Marquardt and Reynolds (1994: 21-24) กลาววาในการแขงขันที่รุนแรง องคการแหงการ

เรียนรูจะเปนปจจัยที่นําพาองคการไปสูความสําเร็จและการเกิดผลการดําเนินงาน โดยองคการแหง

การเรียนรูหมายถึงสถานที่ท่ีมีบรรยากาศในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูของสมาชิกในองคการ 

องคการแหงการเรียนรูไดเสริมพลังใหกับสมาชิกในองคการในการคิดคนความรูใหม ผลิตภัณฑ

ใหมและบริการใหม ๆ โดย Marquardt (2002) กลาววา ความสามารถในการเรียนรูขององคการจะ

เปนปจจัยที่สําคัญในการนําพาองคการสูความเปนองคการแหงการเรียนรูซ่ึงควรจะตองไดรับการ

สงเสริม องคการจะตองเรียนรูและปรับตัวใหเร็วกวาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเพื่อความอยูรอด 
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โดยจากการศึกษาองคการแหงการเรียนรูกวา 100 แหงทั่วโลกในระยะเวลากวา 15 ป พบวามีปจจัย

ท่ีสําคัญแบงเปนระบบทั้ง 5 ท่ีจะนําพาสูองคการแหงการเรียนรูท่ีศึกษาในระดับบุคคล กลุมและ

องคการอันประกอบดวย ปจจัยดานการเรียนรู ปจจัยดานองคการ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน

ความรู และปจจัยดานเทคโนโลยี (ภาพที่ 3.2) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  ระบบทั้ง 5 ท่ีจะนําพาสูความเปนองคการแหงการเรียนรู 

แหลงที่มา: Marquardt, 2002. 

 

โดยกระบวนการของการนําปจจัยทั้ง 5  มาประยุกตกับองคการประกอบไปดวย 1) พลวัต

การเรียนรู (Learning Dynamic) 2) การปรับเปลี่ยนองคการ (Organizational Transformation) 3) การเสริมพลัง 

(People Empowerment) 4)  การจัดการความรู (Knowledge Management) และ 5) การสงเสริมการเรียนรู

ดวยเทคโนโลยี (Technology Support for Learning)  

การกาวสูความเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น องคการจะตองอยูในสภาวะที่ไมอยูนิ่ง การ

เปลี่ยนแปลงถือเปนเรื่องปกติและความตองการในการเรียนรูไมมีวันจบสิ้น โดยการพัฒนาสูองคการ

แหงการเรียนรูนั้นมีมากมายหลายวิธีแลวแตความเหมาะสมกับบุคลากร ประวัติศาสตร ความสามารถ 

เทคโนโลยี วัตถุประสงค และวัฒนธรรมองคการของแตละองคการ ท้ังนี้ กรอบแนวคิดที่ไดเสนอนี้

จะพบวามีความครอบคลุมในหลายมิติ และใหความสําคัญในรายละเอียดของปจจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึง

จะเห็นไดจากการรวมวิเคราะหถึงปจจัยดานโครงสราง กลยุทธ วัฒนธรรม และวิสัยทัศน อีกทั้งยัง

พบวาเปนกรอบแนวคิดที่มีความครอบคลุมถึงกรอบแนวคิดอื่นอีกดวย เชน การผสมผสานกับ

Learning 

Organization People 

Knowledge Technology 
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กรอบแนวคิดหลักการ 5 ประการของ Senge  (2006) เขามาดวยกัน กรอบแนวคิดนี้ยังมีความ

ทันสมัยเนื่องจากมีการนําความคิดของการใชเทคโนโลยีซ่ึงกาวหนาเปนอยางมากในปจจุบันมารวม

เปนปจจัยในการวิเคราะหกับการเรียนรูองคการ และยังไดเปนแนวคิดที่อธิบายถึงเรื่องการจัดการ

ความรูในองคการอีกดวย โดยสรุปแลวจะเห็นไดวากรอบแนวคิดนี้เปนกรอบแนวคิดที่มีความ

ชัดเจนและครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน  อยางไรก็ตาม Chajnacki  (2007) 

ไดวิพากษวิจารณกรอบแนวคิดนี้วา มีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งเมื่อพิจารณาดานบุคลากรและ

ความรู ทวา เมื่อพิจารณาใชกับเทคโนโลยีและโครงสรางองคการจะพบวามีความเกี่ยวพันกันนอย

มาก เชน การอธิบายถึงหลักการทั้ง 5 ซ่ึงไมไดมีความเกี่ยวพันกันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลยแตอยางใด และยังไดวิจารณถึงเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหองคการแหงการเรียนรูของ 

Marquardt and Reynolds (2002) ดวยวาเปนเพียงแคเครื่องมือที่ยังไมไดผานการทวนสอบ รับรอง

ความแมนยํา ถูกตอง 

Dibella and Nevis (1998: 1-18) ทําการศึกษาเรื่ององคการแหงการเรียนรูและกลาววา

องคการแหงการเรียนรูคือ องคการที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองใหตอบรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและตอบสนองตอประสบการณท่ีผานมาดวยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมขององคการ ในขณะที่การเรียนรูองคการหมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 

สวนงานหนึ่ง ๆ เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของการปรับเปลี่ยนขององคการ อยางไรก็ตาม

ในการศึกษานั้นจะตองศึกษาควบคูกันไปเนื่องจากการเรียนรูองคการนั้นไดถูกประยุกตไปใชใน

หลายระดับการวิเคราะหขององคการ นอกจากนี้ ในการสรางองคการแหงการเรียนรูนั้น ส่ิงที่มี

ความสําคัญเปนอยางมากก็คือ แนวคิดพื้นฐาน (Mind Set) ขององคการนั้นวามีมุมมองเชนไรตอ

องคการแหงการเรียนรูซ่ึง Dibella and Nevis (1998) อธิบายวาจากการทบทวน ศึกษาถึงเรื่อง

องคการแหงการเรียนรูท่ีสําคัญวา แนวคิด ทฤษฏีตาง ๆ ท่ีมีอยูนั้นเกิดขึ้นโดยสะทอนใหเห็นถึง

สมมติฐานและความคิดของนักวิชาการตาง ๆ โดยที่มุมมองเหลานั้นสามารถจัดแบงประเภทออกมา

ไดท้ังหมดเปน 3 ประเภทดวยกันอันไดแก  1) มุมมองแบบประเพณีนิยม (Normative Perspective) 

ซ่ึงมององคการในรูปแบบเฉพาะที่จะถูกกําหนดดวยเงื่อนไขภายใน โดยการเรียนรูไมไดเกิดขึ้นเอง

โดยบังเอิญแตถูกสรางและกําหนดขึ้นดวยสมาชิกในองคการ เปนการสะทอนถึงความปรารถนาใน

การมุงขับเคลื่อนองคการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 2) มุมมองแบบการพัฒนา (Developmental 

Perspective) ซ่ึงพิจารณาวาองคการแหงการเรียนรูต้ังอยูในบริบทของประวัติศาสตรองคการและ

วงจรชีวิตองคการ โดยตระหนักวาองคการแหงการเรียนรูไดรับอิทธิพลใหเกิดการปรับเปลี่ยนจาก

การวิวัฒนาการไดรับอิทธิพลจากการสั่งสมความรูจากการเติบโตเปนสําคัญ และ 3) มุมมองแบบ

ความสามารถ (Capability  Perspective) เปนมุมมองที่อธิบายไดวา มีวิธีท่ีมากมายในการเปนองคการ



 
 
 

46 

 

แหงการเรียนรู และไมไดใหความสําคัญกับคําวา องคการแหงการเรียนรูเนื่องจากมองวาองคการทุก

องคการมีความเปนองคการแหงการเรียนรูอยูแลวเพราะองคการไดอยูในกระบวนการของการเรียน

รูอยูแลว เพียงแตใหตระหนักวาการเรียนรูของสมาชิกนั้นเกิดขึ้นมาไดอยางไรเทานั้น นอกจากนั้น

Dibella and Nevis (1998: 61-79) อธิบายถึงปจจัยที่สงเสริมใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงพัฒนา

มาจากการศึกษาจาก 50 องคการและนํามาประยุกตและประเมินบนพื้นฐานของการจัดการองคการ 

ปจจัยเหลานี้จะชวยใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพกับองคการในวงจรการเรียนรู ซ่ึงจะชวย

ใหเกิดความเปนไปไดมากยิ่งขึ้นในการเปนองคการแหงการเรียนรู ท้ังนี้ การกําหนดปจจัยเหลานี้

บนพื้นฐานของมุมมองแบบประเพณีนิยมซึ่งไดขยายแนวคิดเพิ่มขึ้นจากกรอบแนวคิดของ Senge 

(2006) โดยปจจัยเหลานี้ประกอบไปดวย 1)  การสํารวจ (Scanning Imperative) 2) ระยะหางของผลการ

ดําเนินงาน (Performance Gap) 3) ใหความสําคัญกับการชี้วัด (Concern for Measurement) 4) ความสงสัย

ในองคการ (Organizational Curiosity) 5) บรรยากาศของความเปดกวาง (Climate of Openness) 6) 

การศึกษาตอเนื่อง (Continuous Learning) 7) ความหลากลายของการทํางาน (Operational  Variety)  8) 

การสนับสนุนรวมกัน (Multiple Advocate) 9) ความเอาใจใสของผูนํา (Involved Leadership) และ 10) 

มุมมองที่เปนระบบ (System Perspective)   

แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนที่ยอมรับกันอยางมากถึงการสงเสริมใหเกิดการเพิ่มผล

การดําเนินงานใหกับองคการ ซ่ึงในความเปนจริงแลวนั้นเราสามารถทราบไดอยางไรวาองคการมี

ผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นแลว เนื่องจากการชี้วัดความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานกับ

องคการแหงการเรียนรูนับเปนเรื่องที่ยากเปนอยางยิ่งเนื่องจากองคการจะมีผลการดําเนินงานไดนั้น

ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ีหลากหลาย อีกทั้งยังขึ้นอยูกับองคการแตละองคการอีกดวย ดังนั้นการที่จะ

สรุปถึงความสัมพันธโดยตรงขององคการแหงการเรียนรูกับผลการดําเนินงานขององคการจึงนับเปน

เรื่องยาก (Dibella and Nevis 1998: 195- 200)  

Pedler,  Burgoyne and Boydell  (1991) กลาววา ชุมชนแหงการเรียนรู (Learning Company) เปน

มุมมองตอสิ่งที่เปนไปไดและไมใชแคการสรางโปรแกรมในการฝกฝนทั่วไปเทานั้น ซ่ึงชุมชนแหง

การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเกิดการเรียนรูในระดับองคการ โดยชุมชนแหงการเรียนรูหมายถึง 

สถานที่ท่ีสงเสริมใหสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงหลักการที่ได

สรางขึ้นมาเพื่อนําไปสูองคการแหงการเรียนรูนั้นไมไดเปนคําตอบที่ถูกตองหากแตเปนการทดลอง

เชิงการจัดการมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับปญหาที่มีความยุงยากและซับซอนสูงการแกไขไมอาจ

เกิดขึ้นไดอยางทันทีทันใดหากแตจะตองอาศัยการเรียนรูซ่ึงในอดีตจะเปนการเรียนรูในระดับบุคคล 

โดยในเวลานี้จะตองใหความสําคัญที่การเรียนรูรวมกันขององคการ ท้ังนี้ ไดเสนอกรอบแนวคิด

ชุมชนแหงการเรียนรูท่ีประกอบไปดวย 5 กลุม 11 องคประกอบ ดังนี้ กลุมกลยุทธ ประกอบดวย 1) 
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การเรียนรูสูกลยุทธ (Learning Approach to Strategy) 2) การรวมสรางนโยบาย (Participative 

Policy Making)  กลุมการมองเขาสูองคการ (Looking In) ประกอบดวย 3) กระบวนการสารสนเทศ 

(Informating) 4) กระบวนการทางบัญชีและการควบคุม (Formative Accounting and Control) 5) การ

แลกเปลี่ยนภายใน (Internal  Exchange)  6) ความยืดหยุนของระบบรางวัล (Reward  Flexibility) 

ระบบการใหรางวัลเมื่อสามารถบรรลุเงื่อนไขที่ตกลง กลุมโครงสราง ประกอบดวย 7) โครงสราง

องคการ (Enabling  Structures) กลุมการมองออกสูภายนอก (Looking  Out) ประกอบดวย 8) การ

ตรวจสอบสภาพแวดลอม (Boundary Workers as Environmental Scanners) 9) การเรียนรูระหวาง

องคการ (Inter Company Learning) และกลุมโอกาสในการเรียนรู (learning  Opportunities)  

ประกอบดวย 10) สภาพแวดลอมของการเรียนรู (Learning  Climate)  11) การพัฒนาตนเอง (Self-

Development Opportunities for All)  

Pedler, Burgoyne and Boydell (1991) ยังไดอธิบายถึงแตละประเด็นโดยละเอียดซึ่ง

ประกอบไปดวย 101 องคประกอบยอยจากใน 11 องคประกอบหลัก โดย Chajnacki (2007) กลาว

วาจุดเดนของกรอบแนวคิดนี้คือการผสมผสานระหวางการออกแบบองคการและแนวคิดการ

บริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูไปกับผลการดําเนินงานขององคการ 

Watkins and Marsick (1993: 3-22) กลาวโดยสรุปไดวาดวยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นทําใหองคการจะตองพรอมรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดองคการแหงการเรียนรู

จะชวยองคการในการพัฒนาและสรางแนวทางใหมข้ึนกับองคการ ท้ังนี้ การจะพัฒนาสูองคการแหง

การเรียนรูนั้นจะมีขอสําคัญคือไมไดทําการมุงเนนที่การเรียนรูของบุคคลอยางเชนในอดีต ทวาจะ

ใหความสําคัญกับการเรียนรูรวมกันในระดับองคการ จะตองพัฒนาขึ้นมาตั้งแตระดับบุคคล กลุม 

องคการ ตลอดจนการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมขององคการ โดยจากการศึกษาของ Watskin  and 

Marsick (1993) นั้นไดเปรียบเปรยการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูกับการแกะสลักองคการซึ่ง

จะตองการเวลาและความเขาใจในการดําเนินการแกะสลักทีละขั้นตอนอยางละเมียดละไม ท้ังนี้ได

กําหนดและอธิบายถึงปจจัยที่สําคัญ 6 ประการที่จะผลักดันใหเปนองคการแหงการเรียนรูซ่ึงประกอบดวย 

(ภาพที่ 3.3) 1)  การสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Create Continuous Learning Opportunities) 2) 

สนับสนุนใหมีการรวมสนทนา รวมซักถาม (Promote Inquiry and Dialogue) 3) สงเสริมใหเกิด

ความรวมมือและการเรียนรูเปนทีม (Encourage Collaboration and Team Learning) 4) สรางระบบ

ของการเรียนรูรวมกัน (Establish Eystems to Capture and Share Learning) 5) สนับสนุนใหเกิดทัศนคติ

รวมกัน (Empower People Toward a Collective Vision) 6) สรางใหเกิดความสัมพันธระหวางองคการ

กับสภาพแวดลอมภายนอก (Connect the Organization to its Community and Environment) 7) 

จัดหาผูนําเพื่อสนับสนุนการเรียนรู (Provide Strategic Leadership for Learning)  
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ภาพที่ 3.3  กระบวนการสูความเปนองคการแหงการเรียนรู 

แหลงที่มา: Watskin and Marsick, 2003: 10. 

 

 Garvin  (1998:  47-79)  กลาววา องคการสวนใหญมักจะมีแผนการพัฒนาองคการอยาง

ตอเนื่อง อยางไรก็ตามในองคการจํานวนมาก แผนการพัฒนานั้นไมไดชวยใหองคการประสบ

ความสําเร็จแตอยางใด เนื่องมาจากความไมพรอมขององคการเองที่ไมไดรับการปรับปรุงให

สอดคลองกับการพัฒนาองคการที่ไดกําหนดไว ดังนั้น องคการที่จะประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาอยางตอเนื่องนั้นจะตองใหความสําคัญกับความเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อที่จะไดมี

พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ Garvin (1998) ใหความเห็นวาโดยสวนมาก

แลวนักวิชาการที่ศึกษาเรื่ององคการแหงการเรียนรูมักจะอธิบายเรื่ององคการแหงการเรียนรูดวย

ความคลุมเครือและไมชัดเจนซึ่งทําใหความสับสน ท้ังยังไมเกิดประโยชนอยางแทจริงในการ

ประยุกตใชซ่ึงในการสรางองคการแหงการเรียนรูในทางปฏิบัตินั้นจะตองใหความสําคัญกับ 3 

ประเด็น (3ms) อันประกอบดวย ความหมายที่ชัดเจน (Meaning) แนวทางการจัดการที่ชัดเจน 
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(Management) และ การชี้วัดที่ชัดเจน (Measurement) โดย Garvin  (1998) ใหความหมายองคการ

แหงการเรียนรูวาหมายถึง ความสามารถขององคการในการสราง ไดรับ ถายทอดความรู และการ

ปรับปรุงพื้นฐานขององคการเพื่อที่จะมุงสูการสรางความรูใหมขององคการ และไดอธิบายถึงการ

สรางองคการแหงการเรียนรูวาจะตองใหความสําคัญกับ 5 กิจกรรมหลักอันประกอบดวย 1) 

กระบวนการแกปญหาที่มีระบบ (Systematic Problem Solving) 2) การทดลอง (Experimentation 

with New Approaches) 3) การเรียนรูจากประสบการณ (Learning from Past Experiences) 4) เรียนรู

จากผูอ่ืน (Learning from the Experiences and Best Practices of Others) และ 5) ถายทอดการเรียนรู 

(Transferring Knowledge)  

 องคการแหงการเรียนรูไมไดเกิดขึ้นเพียงแคช่ัวขามคืน การเกิดขึ้นตองอาศัยความตั้งใจ 

พันธะผูกพันองคการและกระบวนการจัดการที่ดี ท้ังนี้ในการกาวสูองคการแหงการเรียนรูควรจะ

เริ่มตนที่การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู มีเวลาในการทดลองคนควา มีเวลาในการ

สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีเวลาในการถกเถียงถึงแผนการองคการ เพื่อเปนการกาวขาม

กําแพงที่กีดขวางความเปนองคการแหงการเรียนรู ท้ังนี้จะเห็นไดวากรอบแนวคิดของ Garvin 

(1998) จะใหความสําคัญกับกระบวนการการเรียนรูในองคการเปนอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อ

เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดของวิชาการทานอื่นที่จะอธิบายถึงเรื่ององคการแหงการเรียนรูใน

ระดับบุคคล กลุมและองคการ อีกทั้งยังเกี่ยวของกับปจจัยดานอื่น ๆ เชน โครงสรางองคการ การ

ปรับเปลี่ยนองคการ เปนตน ถึงแมวากรอบแนวคิดนี้จะมีความชัดเจน เปนรูปธรรมสูงทวา นับไดวา

เปนมุมมองที่มีตอองคการแหงการเรียนรูท่ีคอนขางจะจํากัดในการที่จะพิจารณาการเรียนรูองคการ

ในภาพรวมทั้งหมด 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใหความหมายองคการแหงการเรียนรูวาคือ องคการที่มี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองใหตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ

ตอบสนองตอประสบการณท่ีผานมาดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององคการดวยการเสริมพลัง

ใหกับสมาชิกในองคการในการคิดคนความรู ผลิตภัณฑและกระบวนการใหมซ่ึงเปนการรวม

แนวคิดของ Marquardt (1994: 21- 24) Dibella and Nevis (1998: 1-18) เนื่องจากเปนการใหน้ําหนัก

ท่ีการพัฒนานวัตกรรมองคการตลอดจนความสําคัญของสภาพแวดลอมและการปรับเปลี่ยนองคการ  

 ท้ังนี้ สามารถพิจารณาวิเคราะหไดถึงขอดีและขอจํากัดของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู

ของนักวิชาการแตละทานดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  ขอดี และขอจํากัดของแนวคิดองคการแหงการเรียนรูของแตละนักวิชาการ 
 

 
 
 

นักวิชาการ หลักการสําคัญ ขอดี ขอจํากัด 

Senge (2006) วินัย 5 ประการ (The Fifth 

Disciplines) อันประกอบไปดวย 

การคิดอยางเปนระบบ ความมุงมั่น

เฉพาะบุคคล การตรวจสอบโลก

ทัศน และการสรางวิสัยทัศนรวมกัน

ท้ังองคการ 

- ใหความสําคัญกับความเกี่ยวเนื่องระหวาง

องคประกอบทั้ง 5 ดาน 

- ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการซึ่งจะ

เปนพื้นฐานที่สําคัญของการสงเสริมวินัย 5 

ประการ 

- ใหความสําคัญอยางมากตอความเปนปจเจก

บุคคล เนนการพัฒนาจากระดับบุคคลมาสู

ระดับกลุมและองคการ 

- เปนกรอบแนวคิดในอุดมคติอยางมากมีความ

เปนนามธรรมสูง ยากแกการเขาใจและนํามา

ปฏิบัติ กรอบแนวคิดมีลักษณะของความเปน

ปรัชญาสูง เพิกเฉยตอรายละเอียดในแตละดาน

สงผลใหไมมีความเหมาะสมแกการนํามา

ปฏิบัติจริง (Garvin, 1998: 49- 50)   

- เปนการอธิบายถึงมุมมองตอสภาพแวดลอม

ขององคการที่กวางมากทําใหความคิดของการ

เรียนรูท่ีแทจริงในภาพรวมที่เกี่ยวกับวา

องคการที่ดีเปนอยางไรเริ่มจางหายไป และ

แนวคิดนี้มีความเหมาะสมที่จะใชเปนแนวคิด

มากกวาการนําไปประยุกตใชจริงในการ

ทํางาน 

(Mumford, 1995) 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

นักวิชาการ หลักการสําคัญ ขอดี ขอจํากัด 

Marquardt (2002) กระบวนการของการนําปจจัยทั้ง 5 

มาประยุกตกับองคการ ซ่ึง

ประกอบดวยพลวัตการเรียนรู การ

ปรับเปลี่ยนองคการ การเสริมพลัง 

การจัดการความรู และการใช

เทคโนโลยีในการสงเสริมการเรียนรู 

- มีความครอบคลุมในหลายมิติ และให

ความสําคัญในรายละเอียดของปจจัยที่

เกี่ยวของ ซ่ึงจะเห็นไดจากการรวมวิเคราะห

ถึงปจจัยดานโครงสราง กลยุทธ วัฒนธรรม 

และวิสัยทัศน  

- ครอบคลุมถึงกรอบแนวคิดอื่นอีกดวย เชน 

การผสมผสานกับกรอบแนวคิดหลักการ 5 

ประการของ Senge เขามาดวยกัน  

- มีความทันสมัยเนื่องจากมีการนําความคิด

ของการใชเทคโนโลยีซ่ึงกาวหนาเปนอยาง

มากในปจจุบันมารวมเปนปจจัยในการ

วิเคราะหกับการเรียนรูองคการ  

- เปนแนวคิดที่อธิบายถึงเรื่องการจัดการ

ความรูในองคการซึ่งไมมีการระบุเรื่องนี้อยาง

ชัดเจนเทาใดนักในแนวคิดของนักวิชาการ

ทานอื่น 

- เมื่อพิจารณากรอบรวมกับเทคโนโลยีและ

โครงสรางองคการจะพบวามีความเกี่ยวพันกัน

นอยมาก เชน การอธิบายถึงหลักการทั้ง 5 ซ่ึง

ไมไดมีความเกี่ยวพันกันกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเลยแตอยางใด (Chajnacki, 2007) 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

นักวิชาการ หลักการสําคัญ ขอดี ขอจํากัด 

 

 

 

 

- ไดจากการศึกษาองคการแหงการเรียนรูกวา 

100 แหงทั่วโลกในระยะเวลากวา 15 ป 

 

 

Dibella and Nevis 

(1998) 

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดองคการแหง

การเรียนรูประกอบดวย การสํารวจ

ระยะหางของประสิทธิผล ให

ความสําคัญกับการชี้วัด ตระหนักใน

ความสําคัญของการนิยามและชี้วัด

ปจจัยที่มีความสําคัญ ความสงสัยใน

องคการ บรรยากาศของความเปด

กวาง การศึกษาตอเนื่อง ความ

หลากหลายของการทํางาน การ

สนับสนุนรวมกัน ความเอาใจใส

ของผูนํา และมุมมองที่เปนระบบ 

-  พัฒนามาจากการศึกษาจาก 50 องคการ

จากนั้น จึงนํามาประยุกตและประเมินบน

พ้ืนฐานของการจัดองคการ 

- ขยายแนวคิดเพิ่มขึ้นจากการกรอบแนวคิด

ของ Senge 

-ใหความสําคัญกับเรื่องของการชี้วัดกับการ

บรรลุประสิทธิผลองคการ 

- มุงสนับสนุนใหเขาใจวาแนวคิดองคการแหง

การเรียนรูเปนเสมือนเครื่องมือหรือกลยุทธท่ี

จะทําใหบรรลุเปาหมายตาง ๆ ท่ีไดคาดหวังไว

โดยที่ไมไดมีการยืนยันหรือพิสูจนถึงผลลัพธ

ใด ๆ ท้ังสิ้น (Chajnacki, 2007) 

Pedler & Boydell  

(1991) 

แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรู 

(Community of Learning) ท่ีประกอบ

ไปดวย 5 กลุม 11 องคประกอบ  

- การผสมผสานระหวางการออกแบบองคการ

และแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย

เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูไปกับ 

- แมจะกลาวถึงชุมชนแหงการเรียนรูวาไมใช

โปรแกรมในการฝกฝนทั่วไป หากแตโดย

ภาพรวมของแนวคิดก็ไมไดมีความแตกตางที่ 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

นักวิชาการ หลักการสําคัญ ขอดี ขอจํากัด 

 อันไดแก กลยุทธ การมองเขาสู

องคการ โครงสราง การมองออกสู

ภายนอก และโอกาสในการเรียนรู 

ประสิทธิผลขององคการ (Chajnacki, 2007) 

 

เห็นไดชัดเจนจากหลักการที่ไดสรางขึ้นมาเพื่อ

นําไปสูองคการแหงการเรียนรูท่ัวไป 

- ในทางตรงกันขาม การใหความสําคัญกับ

สงเสริมดานทรัพยากรมนุษยอยางเต็มที่

ยอมจะเปนตนทุนขององคการอยางมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

Watkins and 

Marsick (1993) 

ปจจัยที่สําคัญ 6 ประการที่จะ

ผลักดันใหเปนองคการแหงการ

เรียนรูซ่ึงประกอบดวย การสราง

การเรียนรูอยางตอเนื่อง สนับสนุน

ใหมีการรวมสนทนา รวมซักถาม 

สงเสริมใหเกิดความรวมมือและการ 

เรียนรูเปนทีม สรางระบบของการ

เรียนรูรวมกัน และสนับสนุนใหเกิด

ทัศนคติรวมกัน 

- ใหความสําคัญกับบทบาทของผูนําองคการ

ในการสงเสริมองคประกอบตาง ๆ เพื่อพัฒนา

สูองคการแหงการเรียนรู 

- มีการลําดับพัฒนาการลําดับชั้นควบคูกับ

หลักการที่ชัดเจน ต้ังแตการพัฒนาในระดับ

บุคคล ตลอดจนมาสูระดับองคการ และยัง 

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในระดับสังคม

ดวยการสรางคามสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ภายนอกดวย ซ่ึงนับเปนเรื่องที่มีความสําคัญ 

- เมื่อพิจารณาเทียบกับกรอบแนวคิดของ 

Senge จะพบวาแนวคิดของ Watskin and 

Marsickไดใหความสําคัญนอยมากกับเรื่อง

ของพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ หรือ

การพัฒนาองคประกอบที่เกี่ยวกับการเรียนรู

ในระดับบุคคล 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

 

นักวิชาการ หลักการสําคัญ ขอดี ขอจํากัด 

 

 

Garvin (1998) 

 

 

การสรางองคการแหงการเรียนรูวา

จะตองใหความสําคัญกับ 5 กิจกรรม

หลักอันประกอบดวยกระบวนการ

แกปญหาที่มีระบบ การทดลอง การ

เรียนรูจากประสบการณ การเรียนรู

จากผูอ่ืน และการถายทอดการ

เรียนรู 

อยางยิ่ง โดยเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 

- ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูใน

องคการเปนอยางมาก 

- ใหความสําคัญกับการนําแนวคิดมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง มีความ

ชัดเจน เปนรูปธรรมสูง 

 

 

- นับเปนมุมมองที่มีตอองคการแหงการเรียนรู

ที่คอนขางจํากัดในการที่จะพิจารณาการเรียนรู

องคการในภาพรวมทั้งหมด 
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สําหรับการศึกษาแนวคิดองคการแหงการเรียนรูในประเทศไทยน้ัน สุดารัตน พลเจริญและ
สุนิภา ศิริพัฒนานนท (2547) อธิบายวา ความรวดเร็วในการเรียนรูขององคการสามารถสงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพโดยรวมขององคการดีข้ึนในหลายดานเชน ความพึงพอใจของลูกคา อัตราการเพ่ิม
ผลผลิต ยอดขาย เปนตน นอกจากนี้ ยังไดเสนอความคิดเห็นวาการนําแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรูมาใชในองคการนั้นยอมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปรับเปล่ียนโครงสรางและ
กระบวนการทํางานใหเหมาะสมเสียกอน เนื่องจากในแตละองคการมีระบบการบริหารงานและ
ศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ ยังไดช้ีถึงอุปสรรคของการเรียนรูใน
องคการวามีประเด็นท่ีสําคัญคือ การขาดแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ดังนั้นจึงควรเห็นความสําคัญและ
สรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงานในเร่ืองความกาวหนาในอาชีพ ในขณะท่ีเจริญสุข ภาวศิริพงษ 
(2542) สรุปวาปจจัยท่ีมีความสําเร็จในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูไดแก ความรวมมือและ
ความเขาใจเร่ืององคการแหงการเรียนรู การติดตอส่ือสารในองคการ และความสามารถในการเลือก
แนวทางและกิจกรรมที่เหมาะสมกับองคการ นอกจากนี้ ยังไดเสนอใหเห็นถึงอุปสรรคของการนํา
แนวคิดเร่ืององคการแหงการเรียนรูมาใชในประเทศไทยวาประกอบไปดวยปจจัยผูบริหารระดับสูง
ท่ีไมสนับสนุนการเรียนรู ผูบังคับบัญชาท่ีไมเปดใจกวาง พนักงานท่ีไมมีความคิดสรางสรรค ความ
เปนระบบราชการ การติดตอส่ือสารท่ีมีคุณภาพต่ํา การลอกเลียนแบบความสําเร็จ และลักษณะนิสัย
ไมใฝรูของคนไทย 

ธีรพล เช้ือสุข (2549) ไดเสนอแนะวาองคการตองปรับเปล่ียนโครงสรางใหยืดหยุนตอการ
ทํางาน สายการบังคับบัญชาไมมากจนเกินไป ควรจะตองมีการดําเนินการวินิจฉัยองคการกอน เพื่อ
ประเมินวาองคการมีลักษณะเชนไรเพื่อการเตรียมความพรอม เพื่อสามารถนําไปสูองคการแหงการ
เรียนรูอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังจะตองสรางบรรยากาศของการเรียนรูในองคการใหเพียงพอ ตองมี
พื้นท่ีและทรัพยากรที่เพียงพอ ดุษฎี วรรธนะวรพงศ (2549) พบวาปจจัยท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิด
การเรียนรูประสบความสําเร็จไดนั้นมาจากการเลือกประเด็นปญหาที่เหมาะสมในการประยุกตใช 
การท่ีสมาชิกในทีมมีโอกาสในการเรียนรู การท่ีผูบริหารใหการสนับสนุน  และสมาชิกมีความ
รับผิดชอบในการเขารวมประชุมกลุม รวมท้ังสมาชิกท่ีมาเขารวมมีความสามารถและประสบการณ
ท่ีมีประโยชนกับการแกปญหาซ่ึงตองการการสนับสนุนจากองคการในดานเวลาและการดําเนิน
กิจกรรมกลุม ท้ังน้ี การสํารวจสภาพแวดลอมองคการนับเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะทราบถึงประเด็นตาง ๆ 
ท่ีตองการการเปล่ียนแปลงเพื่อใหสอดรับกับการเรียนรูในองคการเชน  การปรับโครงสรางในการ
ดําเนินงาน การจัดการฝกอบรม การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน 

ณิชากร หนุนทรัพย (2549) พบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนใหองคการแหงการเรียนรูประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนา ไดแก วิสัยทัศนของผูบริหารท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร การ
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ท่ีบุคลากรมีความรูความสามารถ เปนตน โดยอุปสรรคของการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูท่ีพบ
คือ ความแตกตางของสมาชิกในองคการในดานตาง ๆ ท้ัง อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน เปน
ตน และการขาดแรงจูงใจในการเรียนรูนับเปนประเด็นสําคัญของการขัดขวางใหเกิดการเรียนรู 
รังสรรค รังสิพลและศิริวรรณ อินทรไทยวงศ (2548) กลาววา การเพ่ิมความมุงม่ันในการเรียนรูของ
บุคลากร การลดความเปนระบบราชการ ปรับเปล่ียนระบบผูบริหารใหเปนผูสนับสนุน จัดชองทาง
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เปดโอกาสใหบุคลากรในระดับช้ันตาง ๆ มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
นอกจากนี้ ประเด็นของการปรับเปล่ียนโครงสรางและกระบวนการทํางาน การสนับสนุน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการสรางแรงจูงใจนับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางมากตอการ
นําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูไปใช 
 โดยสรุปแลว จะพบวา แนวคิดองคการแหงการเรียนรูไดเปนแนวคิดท่ีมีผูศึกษาจํานวนมาก 
ทวาผูท่ีศึกษาถึงเร่ืองของความสัมพันธระหวางแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและผลการดําเนนิงาน
ขององคการเปนจํานวนนอย (Chajnacki, 2007; Collie, 2002; Davis, 2005) และพบวาแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูจะมีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอการเกิดนวัตกรรมองคการและผลการดําเนินงาน
ขององคการ โดยเปนท่ีนาสังเกตวาปจจัยแรงจูงใจในการเรียนรูนับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีได
ขาดหายไปจากการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยของประเทศไทย (สุดารัตน พลเจริญและสุ
นิภา ศิริพัฒนานนท, 2547; เจริญสุข ภาวศิริพงษ, 2541; ณิชากร หนุนทรัพย, 2549; รังสรรค รังสิพล
และศิริวรรณ อินทรไทยวงศ, 2548) นอกจากนี้จะพบวาแนวคิดของนักวิชาการแตละทานจะให
น้ําหนักความสําคัญในแตละปจจัยท่ีแตกตางกันออกไป 
 จากการศึกษาถึงการวิจัยองคการแหงการเรียนรูจะพบวา องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพล
ตอผลการดําเนินงานในองคการ ซ่ึงการใชกรอบแนวคิดในการวิเคราะหท่ีแตกตางกันออกไปอาจ
เนื่องจากความเหมาะสมกับบริบทของการวิจัยของผูวิจัยแตละคน และเพื่อความเหมาะสมตอความ
เปนองคการแหงการเรียนรูขององคการในประเทศไทย ท่ีมีวัฒนธรรมองคการท่ีแตกตางจากใน
บริบทขององคการในชาติตะวันตก ฉะนั้นเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาในคร้ังนี้
จึงจะนําปจจัยแรงจูงใจในการเรียนรูเขารวมในการศึกษาดวย การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะใชปจจัย
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูบนพื้นฐานของความสอดคลองกับขนาดองคการ และบริบทของ
สังคมไทย ความครอบคลุม ชัดเจนถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญ และความเหมาะสมกับการศึกษาใน
ระดับองคการที่ไดจากการวิเคราะหถึงแนวคิดองคการแหงการเรียนรูของนักวิชาการทานตาง ๆ 
(ตารางท่ี 3.2)  โดยในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะไดใชปจจัยพลวัตการเรียนรู การจัดการความรู (มุงประเด็น
ศึกษาท่ีการสรางความรู) การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี ในการศึกษาซ่ึงตัวแปรองคการแหง

การเรียนรู โดยมีรายละเอียดของตัวแปรดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.2  ตวัแปรองคการแหงการเรียนรูท่ีนักวิชาการไดใหความสําคัญ 
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แรงจูงใจในการเรียนรู       X X X X 
การคิดอยางเปนระบบ X  X   X     
ความมุงมั่นเฉพาะบุคคล X          
การตรวจสอบโลกทัศน X          

การสรางวิสัยทัศนรวมกันทั้ง
องคการ 

X    X      

การเรียนรูรวมกัน X  X  X      
พลวัตการเรียนรู  X   X  X X   

การปรับเปล่ียนองคการ  X X X   X X   
การเสริมพลัง  X     X    

การจัดการความรู  X X   X X    
การสงเสริมการเรียนรูดวย

เทคโนโลยี 
 X     X X   

การสํารวจ   X X       
ระยะหางของผลการ

ดําเนินงาน 
  X        

ใหความสําคัญกับการช้ีวัด   X        
ความสงสัยในองคการ   X  X      
ความหลากลายของการ

ทํางาน 
  X        

ความเอาใจใสของผูนํา   X  X   X X  
การเรียนรูสูกลยุทธ   X        



 
58 

ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 

 

 
นักวิชาการ 

 
 
ตัวแปรองคการแหงการ
เรียนรู 

Se
ng

e (
20

06
) 

M
arq

ua
rdt

 an
d R

ey
no

lds
 (2

00
3) 

Di
be

lla
 an

d N
ev

is 
(19

98
) 

Pe
dle

r a
nd

 B
oy

de
ll (

19
91

) 

W
ats

kin
 an

d M
ars

ick
 (1

99
3) 

Ga
rvi

n  
(19

98
) 

สุด
าร
ัตน

 พ
ลเ
จร
ิญแ

ละ
    

    
    

สุนิ
ภา

 ศิร
ิพัฒ

นา
นน

ท 
(25

47
) 

รัง
สร

รค
 รัง

สิพ
ลแ

ละ
    

    
    

 
ศิร
ิวร
รณ

 อิน
ทร

ไท
ยว
งศ
  (2

54
8) 

ณิช
าก
ร ห

นุน
ทร

ัพย
 (2

54
9) 

 
เจร

ิญส
ุข 
ภา
วศิ
รพิ

งษ
  (2

54
1) 

การรวมสรางนโยบาย    X       
การรวมสรางนโยบาย    X       

กระบวนการทางบัญชีและ
การควบคุม 

   X       

ความยืดหยุนของระบบรางวัล    X       
การเรียนรูระหวางองคการ    X X X     

การพัฒนาตนเอง    X       
การทดลอง      X     

  

 3.2.1  พลวัตการเรียนรู (Learning Dynamic) 
 Marquardt (2002: 35- 71) กลาวโดยสรุปใจความไดวา องคประกอบหลักขององคการแหง
การเรียนรูก็คือ การเรียนรู ซ่ึงจะตองใหความสําคัญกับความรวดเร็ว คุณภาพ และการผลักดัน
กระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริม และมุงพัฒนาระบบยอยขององคการแหงการเรียนรูท่ีประกอบดวย 
3 องคประกอบหลักไดแก ระดับของการเรียนรู (Levels) สามารถแบงไดเปน 1) การเรียนรูในระดับ
บุคคล การเรียนรูในระดับกลุม และการเรียนรูในระดับองคการ (Individual, Group, Organization) 
2) รูปแบบของการเรียนรู (Types) ประกอบดวยการเรียนรูแบบปรับเปล่ียนซ่ึงเปนการศึกษาจาก
ประสบการณเดิมเปนสําคัญ  การเรียนรูแบบคาดการณซ่ึงใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรคเพื่อ
เปนแนวทางการพัฒนาองคการ และการเรียนรูแบบกิจกรรมซ่ึงใหความสําคัญกับการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงในปจจุบัน (Adaptive, Anticipatory, Action)  และ 3) ความสามารถในการเรียนรู 
(Skills) ซ่ึงประกอบดวย การคิดเชิงระบบ การตรวจสอบโลกทัศน ความมุงม่ันเฉพาะบุคคล การ



 
59 

เรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning) และการสนทนาโตตอบ (Dialogue) ซ่ึงกระบวนการ
ของการเรียนรูท้ังดานคุณภาพและความรวดเร็วจะตองเพียงพอในการสนับสนุนองคประกอบหลัก
ของระบบยอยท้ังสามท่ีกลาวมานี้ โดย Marquardt (2002) ไดเสนอกลยุทธ 10 ขอในการสนับสนุน
ระบบยอยของการเรียนรูโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การจัดแบงการอบรมแยกเปนสวนยอย โดย
คํานึงถึงการประยุกตใชในการอบรมไดในหลายหนวยงาน และเพื่อการเลือกสวนยอยของการ
อบรมมาใชใหตรงกับความตองการท่ีแทจริง 2) เพิ่มความสามารถในการเรียนรูวาจะเรียนอยางไร 
เชน การจะต้ังคําถามเชนไร การเรงรัดการเรียนรู เปนตน 3) พัฒนาวินัยการสนทนาโตตอบ 4) การ
กําหนดแผนการพัฒนาเสนทางอาชีพพรอมกับการสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลอง 5) จัดต้ัง
โครงการพัฒนาตนเอง เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรเลือกท่ีจะเรียนรูอยางอิสระ 6) การสรางทีมงาน
การเรียนรู เพื่อเปนการรวมแลกเปล่ียนรวมสรางความคิดใหม 7) การสงเสริมและฝกฝนการคิด
อยางเปนระบบ 8) คาดการณและวางแผนการเรียนรูท่ีจะปรับตัว 9) เปดใจกวางตอความคิดเห็นท่ี
แตกตาง และ 10) เปล่ียนโลกทัศนในการเรียนรู สรางทัศนคติในทางบวกตอการเรียนรู  

Watkins and Marsick (1993: 147-166 ) กลาววาการเรียนรูองคการไมใชเปนการรวมกัน
ของการเรียนรูในระดับบุคคลของสมาชิกในองคการและก็ไมไดหมายความถึงการเรียนรูของระดับ
บริหาร ซ่ึงการเรียนรูในระดับบุคคลนั้นเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความรู และ
ในระดับกลุมจะเรียนรูดวยการทํางานรวมกัน ในขณะท่ีในระดับองคการคือการเปล่ียนแปลงฐาน
คติของการปฏิบัติ ดําเนินงาน การรับรูถึงกระบวนการทํางานและการเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ทํางาน ผลิตภัณฑ การตลาด หรือกระท่ังความสามารถขององคการ (Learning as Changed Organizational 
Capacity) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนี้เองจะเปรียบเสมือนเปนจุดเร่ิมตนของการเรียนรูขององคการ 
เนื่องจากเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการเปล่ียนแปลงในประเด็นตาง ๆ นั้น องคการจะตองแสวงหา
ขอมูล ความรู การพัฒนา การทดลองท้ังหลายเพื่อสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ โดยการ
เรียนรูขององคการจะตองสงเสริมการแลกเปล่ียนผานขอมูลระหวางกัน และรวมถึงการสนับสนุน
การมุงเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลาท้ังกับภายในและภายนอกองคการ (Learning as Embedded 
and Shared)  ท้ังนี้ วัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการ กลยุทธองคการ และความเปนอิสระจะ
ชวยใหเกิดการเรงการเรียนรูขององคการ   

รูปแบบหรือวิธีการเรียนรูนั้นอาจแบงไดในหลากหลายลักษณะซ่ึง Dibella and Nevis 
(1998: 83-97) อธิบายถึงรูปแบบของการเรียนรูท่ีสามารถแบงไดออกเปน 4 รูปแบบดวยกันซ่ึงใช
พื้นฐานของการถายทอดความรู (Dissemination Mode) และการเก็บรักษาความรู (Knowledge 
Reserve) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) บทบาทท่ีเปนตัวอยาง (Role Modeling) เปนรูปแบบของการ
เรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ในแบบไมเปนทางการ 2) ชุมชนแหงการฝกฝน 
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(Communities of Practice) เปนรูปแบบการเรียนรูแบบเปดกวางอยางเปนทางการ 3) ผูเช่ียวชาญที่
ไดรับการรับรอง (Authorized Expert) เปนการเรียนรูท่ีเปนทางการจากบุคคลหนึ่ง ๆ ท่ีเปนท่ี
ยอมรับวาเปนผูเช่ียวชาญ 4)  แบบราชการ (Bureaucratic) เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีมีความชัดเจน 
ถายทอดกับสมาชิกทุกคนในองคการแบบท่ีเปนทางการ  

รูปแบบในการเรียนรูขององคการ อาจมีไดในหลายแนวทางหรือเปล่ียนแปลงไปในแตละ
ชวงเวลาก็เปนไดก็เพื่อเปนการตอบรับกับสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยาง
เหมาะสมท่ีสุด ดังจะเห็นไดจากแนวคิดท่ีใหความสําคัญและน้ําหนักของประเด็นท่ีแตกตางกัน
ออกไปของ Yeung, et al. (1999: 31-40) ซ่ึงกลาววา องคการมีแหลงท่ีมาของการเรียนรู 2 รูปแบบ
ไดแกการเรียนรูโดยตรงจากประสบการณ (Learning from Direct Experience) เชน ดวยการทดลอง 
(Trial and Error Experimentation) ดวยการวิจัย (Action Research) ดวยกระบวนการแกปญหา (Plan Do 
Check Act Cycle-PDCA) และการเรียนรูผานผูอ่ืน (Learning from the Experience of Others) เชน 
การเขาอบรมตามสถาบันการศึกษา การเขารวมสัมมนา การวาจางท่ีปรึกษา เปนตน ซ่ึงการเลือกใช
วิธีการเรียนรูในสองวิธีการนี้ยอมมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับบริบทและส่ิงแวดลอมของ
องคการ และองคการมีจุดมุงหมายในการเรียนรูดวยกัน 2 ประการ ไดแก เพื่อการคนหา 
(Exploration) เปนการเรียนรูเพื่อท่ีจะมุงสรางความสามารถในการแขงขันใหมท่ีไมเคยเกิดข้ึนใหกับ
องคการ เปนการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ หรือกระบวนการทํางานหรือเพื่อการ
ประยุกตใช (Exploitation) ซ่ึงเปนการมุงพัฒนายกระดับผลิตภัณฑหรือกระบวนการท่ีมีอยูเดิม โดย
สรุปแลว องคการจะมีรูปแบบ วิธีการในการเรียนรูท่ีแตกตางกันไปซ่ึงสามารถสรุปรูปแบบในการ
เรียนรูไดออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้  1) การเรียนรูเชิงทดลอง (Experimentation) องคการเรียนรูดวย
การทดลองจากความคิดท่ีมีตาง ๆ  ดวยการทดลองเพื่อมุงหาผลิตภัณฑและกระบวนการใหม  2) 
การเรียนรูเชิงความสามารถ (Competency Acquisition) องคการเรียนรูดวยการสนับสนุนความสามารถ
ของสมาชิกและกลุมสมาชิกในองคการ 3) การเรียนรูเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) องคการ
เรียนรูดวยการพยายามศึกษาจากความรู การวิจัยขององคการอื่นที่ประสบความสําเร็จ  4)  การ
เรียนรูเชิงพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) องคการเรียนรูดวยตนเองจาก
ประสบการณท่ีเกิดข้ึนมากอนและสรางความเขาใจและพัฒนาประสบการณในแตละสวนใหสําเร็จ 
กอนท่ีจะพัฒนาองคการไปในแตละลําดับ อยางไรก็ตาม การสรุปของ Yeung, et al. (1999) เปนไป
ในทิศทางเดียวกับ Dibella and Nevis (1998: 83-97) คือใหความสําคัญท่ีวาไมมีองคการใดท่ีมี
รูปแบบการเรียนรูใดการเรียนรูหนึ่งเทานั้นหากแตเปนการผสมผสานความแตกตางของการเรียนรู
แตละสวนงานเขาดวยกัน เนื่องจากเหตุผลทางดานปจจัยสภาพแวดลอมท่ีแตละสวนงานไดเผชิญอยู
นั่นเอง 
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Gorelick, et al. (2004: 34- 39) กลาวอธิบายการเรียนรูขององคการดวยตัวแบบระบบการ
เรียนรูองคการ (Organizational Learning Systems Model-OSLM) ของ Schwandt (อางถึงใน 
Yeung, et al. 1999: 31, 35) ซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานวาองคการคือ พลวัตทางสังคมซ่ึงมีอยูในสภาพแวดลอม
ท่ีซับซอนและเปนการรวมกันระหวางระบบยอย 2 ระบบท่ีมีความสัมพันธกัน ซ่ึงไดแกผลการ
ดําเนินงานขององคการและการเรียนรูองคการ โดยตัวแบบดังกลาวนี้ใหถูกใชในการวิเคราะหผล
การดําเนินงานขององคการและการเรียนรูท่ีสัมพันธกับกลยุทธและความรูขององคการ  ท้ังนี้จะเห็น
ไดวาตัวแบบนี้สามารถประยุกตไดในระดับบุคคล กลุมและองคการ โดยใชในการวิเคราะหถึง
ความสัมพันธท่ีจะตองเปล่ียนแปลงควบคูกันไประหวางส่ิงแวดลอม องคการ และสมาชิกใน
องคการ โดยระบบยอยของการเรียนรูไดถูกแบงออกเปน 4 สวนดวยกันซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียด
ไดดังตอไปนี้ 1) ระบบท่ีอางอิงถึงส่ิงแวดลอม, การปรับเปล่ียน (Environmental Interface Subsystem, 
Adaptation) 2) ระบบของการปฏิบัติและสะทอนผลกลับ, การบรรลุเปาหมาย (Action-Reflection 
Subsystem, Goal Attainment) 3) ระบบของการกระจายและผสมผสาน, การบูรณาการ (Dissemination- 
Diffusion Subsystem, Integration) 4) ระบบของความหมายและความจํา, การบํารุงรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรม 
(Meaning and Memory Subsystem, Culture or Pattern Maintenance)  

โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา การเรียนรูเปนส่ิงท่ีมีพลวัตท่ีซับซอนและมีความเกี่ยวเนื่องกับผล
การดําเนินงานขององคการ มีความเกี่ยวเนื่องกับกลุมสมาชิกท้ังในและนอกองคการ และยังมี
รูปแบบ ประเด็นของการจํากัดความท่ีหลากหลายลักษณะ อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาแนวคิดตาง ๆ 
ก็จะพบวานอกจากความแตกตางแลวแนวคิดตาง ๆ ก็มีจุดรวมในบางประเด็นท่ีเหมือนกันดวย ซ่ึง
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะใชแนวทางของ Marquardt (2002) เปนสําคัญในการวิเคราะหเนื่องจากจะ
เห็นไดวาการสงเสริมรูปแบบการเรียนรูท้ัง 3 แนวทางนั้นสามารถใหความหมายท่ีกวางและ
ครอบคลุมความหมายไดท้ังหมดของพลวัตการเรียนรู  

 
3.2.2   การสรางความรู (Knowledge Creation) 

 ความรูนับเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญลําดับแรก ๆ ในการทํางานขององคการ วัฒนธรรม
องคการ เทคโนโลยี กระบวนการ ระบบงานตางต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความรูและความเช่ียวชาญ
ดวยกันท้ังส้ิน ความรูนับเปนสารอาหารท่ีสําคัญสําหรับองคการแหงการเรียนรูในการพัฒนาการ
เติบโตใหกับองคการ  ซ่ึงองคการจะตองสามารถจัดการกลไกของการเรียนรูไดเชนเดียวกับการ
จัดการกลไกของเครื่องจักร ท้ังนี้ การจัดการความรูจะเกี่ยวของกับกระบวนการท้ัง 6 ข้ันตอน อัน
ประกอบดวย 1) การไดมาซ่ึงความรู (Knowledge Acquisition) 2) การสรางความรู (Knowledge 
Creation) 3) การเก็บรักษาความรู (Knowledge Storage) 4) การวิเคราะหขอมูล (Analysis and Data 
Mining) 5) การถายทอดความรู (Transfer and Dissemination) และ 6) การประยุกตใชและทวนสอบ 
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(Application and Validation) โดยองคการจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือ 6 ข้ันตอน
ของการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ (Marquardt, 2002) นอกจากกระบวนการจัดการความรูท้ัง 6 
ขางตนแลวนั้น Marquardt (2002) ไดเสนอกลยุทธท่ีจําเปนตอการจัดการความรูท้ัง 10 ประการ ซ่ึง
ประกอบดวย 1) การรวมตระหนักถึงการรวบรวมและถายทอดความรู 2) การสรางระบบในการ
ไดมาซ่ึงความรูจากภายนอก 3) จัดระบบการเรียนรูภายใน 4) สนับสนุนความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ
การเรียนรูและการคิด 5) สนับสนุนนวัตกรรมองคการ 6) ฝกฝนสมาชิกในองคการใหสามารถ
จัดเก็บและดึงความรูมาใช 7) การถายทอดความรูดวยการเปล่ียนหนาท่ี ความรับผิดชอบ 8) จัดเก็บ
ความรูท่ีจําเปนกับความตองการ 9) สนับสนุนกลไกในการรวบรวมและจัดเก็บการเรียนรู 10) นํา
ความรูท่ีมีมาใชงานจริง 

เนื่องจากปจจัยทางดานการจัดการความรูนับเปนปจจัยท่ีครอบคลุมความหมายท่ีกวางขวาง
เปนอยางยิ่ง ดังนั้นการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จึงไดทําการศึกษาการจัดการความรูโดยใหความสําคัญท่ี
มุมมองของการสรางความรูเปนสําคัญ เนื่องจากการสรางความรูเปนสวนท่ีมีความสําคัญเปนอยาง
มากและมีรายละเอียดปลีกยอยท่ีซับซอนมากกวาการแลกเปล่ียน ถายทอดความรู หรือการจัดเก็บ
ความรู (Takeuchi and Nonaka, 1995) และโดยเฉพาะอยางยิ่งกับลักษณะโดยธรรมชาติของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงจะตองพยายามหาชองทางท่ีเปนเอกลักษณของตนมากกวา
การเขาสูการแขงขันกับองคการขนาดใหญ (Dibrell, Davis  and Craig, 2008: 203- 218) ดังนั้น การ
สรางความรูจะมีสวนท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากในการสรางตลาด กลุมเปาหมายใหมข้ึน 
นอกจากนี้ยังเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสรางใหเกิดนวัตกรรมองคการซ่ึงจะมีความสัมพันธกับผล
การดําเนินงานขององคการ อีกดวย โดยสามารถอธิบายถึงความสําคัญ และรายละเอียดตาง ๆ ของ
การสรางความรูดังการทบทวนวรรณกรรมจากนักวิชาการดังนี้   
 Dibella and Nevis (1998: 28- 32) ไดแบงการเรียนรูออกเปน 3 ข้ันตอนดวยกันซ่ึงสามารถ
เทียบเคียงไดกับการจัดการความรูของ Marquardt (2002) ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอนของการสราง
ความรู (Knowledge Creation or Acquisition) การกระจายความรู (Disseminate or Transfer) และ
การใชความรู (Utilize) ซ่ึงการเรียนรูภายในองคการจะตองการการดําเนินการท้ัง 3 ข้ันตอน 
เนื่องจากถาไมมีการกระจายหรือถายทอดความรูแลว ความรูนั้นก็จะถูกเก็บไวเฉพาะบุคคลและ
ไมไดเกิดประโยชนแตอยางใดกับองคการ โดยประเด็นท่ีสําคัญท่ีนอกเหนือจากการเขาใจถึง
แหลงท่ีมาของความรูแลวจะตองใหความสําคัญกับวา จะสามารถสรางความรูไดอยางไร การสราง
ความรูจะสรางไดเม่ือไร โอกาสใด จากท่ีไหน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการสรางความรูนั่นเอง อยางไรก็ตาม 
ในการกลาวถึงวงจรการเรียนรูของ Dibella and Nevis (1998) นั้นไดใหความสําคัญนอยมากกับ
ข้ันตอนการสรางความรู ซ่ึงอันท่ีจริงแลวข้ันตอนของการสรางความรูนับเปนสวนท่ีมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งแกการพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู  
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Takeuchi and Nonaka (1995: 1-6, 45, 56-90) ใหความหมายของการสรางความรูวาหมายถึง
ความสามารถในการสรางความรูใหมและกระจายความรูใหมนี้ไปตลอดท่ัวท้ังองคการ รวมทั้งการ
นําความรูใหมท่ีไดนี้ปรับประยุกตใชกับผลิตภัณฑ บริการ หรือระบบขององคการ และไดอธิบายถึง
ความสําคัญของการสรางความรูวา ในชวงป ค.ศ. 1980 เปนชวงท่ีมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของความรูและท่ีมาในรูปของการจัดการสมัยใหมเปนอยางมาก ทวา มีการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการสราง
องคความรูจํานวนนอยมากในองคการธุรกิจ โดยสวนมากแลวจะเปนท่ีการเนนถึงการไดมา การส่ัง
สม การถายทอดและการใชองคความรูท่ีมีอยูเดิมเสียมากกวา ปราศจากซ่ึงองคความรูทางดานการ
สรางความรูอยางชัดเจน ท้ังนี้ องคการที่ปรารถนาจะเผชิญหนากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยู
เสมอจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรางความรูใหม ๆ ข้ึน สมาชิกในองคการจะตองใชปฏิบัติการเชิงรุก
ในการนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงองคการอยูเสมอ รวมท้ังการ
รวมสรางความรูกับผูจัดสงวัตถุดิบ ลูกคา ผูกระจายสินคา ภาครัฐหรือกระท่ังคูแขง ซ่ึงการพัฒนา
นวัตกรรมองคการอยางตอเนื่องนี้เองท่ีนับเปนขอไดเปรียบขององคการญ่ีปุนท่ีทําใหกาวมาสูการ
เปนองคการระดับโลกพรอมดวยความประสบความสําเร็จอยางม่ันคงและยาวนาน ทั้งนี้ ความรูจะ
เปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีชวยใหองคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขันท่ียั่งยืนและประสบผลสําเร็จ    
 Takeuchi and Nonaka (1995) กลาวถึงลักษณะของความรูและการสรางความรูวาไมได
เกิดข้ึนดวยตนเองในตัวบุคคล หากแตเกิดจากการปฏิสัมพันธรวมกันทางสังคมเปนการสงผาน
ระหวางความรูในลักษณะท่ีไมชัดแจง (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีเขาใจ ถายทอดยาก เกิดข้ึน
จากความชํานาญและการฝกฝนอยางตอเนื่องของแตละบุคคลเปนความรูในลักษณะของวิธีการ 
(Know How) และความรูในลักษณะชัดแจง (Explicit Knowledge) คือความรูท่ีเปนระบบ สามารถ
เรียนรูบันทึก ถายทอดไดงายเปนความรูในเชิงเทคนิค (Technical) องคการจะตองเขาใจและบูรณา
การความรูท้ัง 2 เขาดวยกันเพื่อเปนการสรางใหเกิดความรูใหม โดยกระบวนการสรางความรู
สามารถแบงไดเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การปฏิสัมพันธทางสังคม (Socialization) เปนการสราง
ความรูจากประสบการณท่ีผานมา เชน การฝกฝน การปฏิบัติ การพูดคุย ถายทอดในระดับบุคคลตอ
บุคคล 2) การปรับเปล่ียนสูภายนอก (Externalization) เปนการถายทอดความรูท่ีไมชัดแจงดวยการ
บันทึกหรือเปรียบเปรยเพ่ือใหกลุมเกิดความเขาใจรวมกันภายใตพื้นฐานความเปนปจเจกชนท่ี
ตางกัน 3) การผสมผสาน (Combination) เปนการแลกเปล่ียนความรูแบบชัดแจง ผสมผสานเพ่ือให
เกิดความรูใหมซ่ึงเปนการถายทอดจากกลุมสูองคการ เชน การเขารวมโครงการฝกอบรม เปนตน 4) 
การปรับเปล่ียนสูภายใน (Internationalization) เปนการศึกษาและสรางความเขาใจดวยบุคคลจาก
เอกสารตาง ๆ ท่ีเปนความรูชัดแจงขององคการ   
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 กระบวนการสรางความรู 4 รูปแบบนั้นไมไดมีความเปนอิสระโดดเดี่ยวจากกัน หากแตการ
พัฒนา สรางความรูท้ัง 4 รูปแบบจะเปนการพัฒนาแบบหมุนเวียนและส่ังสมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตาม
เวลาท่ีผันผานไป ท้ังนี้ การศึกษา วิจัยในคร้ังนี้จะไดยึดแนวคิดเร่ืองการสรางความรูของ Takeuchi 
and Nonaka (1995) เปนแนวทางเนื่องจากเปนท่ียอมรับเปนอยางมาก และไดผานการศึกษาจาก
องคการตาง ๆ ท้ังในและนอกประเทศญ่ีปุน อีกท้ังยังมีเนื้อหาท่ีครบถวนชัดเจนและสามารถนําไป
กําหนดเปนตัวแปรไดอยางเหมาะสม โดยตัวแปรจะประกอบดวยรูปแบบท้ังส่ีของการสรางความรู
อันไดแก 1) การปฏิสัมพันธทางสังคม 2) การปรับเปล่ียนสูภายนอก (Externalization) 3) การ
ผสมผสาน (Combination) และ 4) การปรับเปล่ียนสูภายใน (Internationalization) อยางไรก็ตาม 
Roy, et al. (2007: 211-222) ไดวิจารณแนวคิดการสรางความรูของ Takeuchi and Nonaka (1995) วาตัว
แบบดังกลาวไดเปนการสมมติถึงความรูแบบไมชัดแจงเสมือนหนึ่งเปนการเกิดข้ึนเองในตัวบุคคล 
ซ่ึงท่ีจริงแลวนั้น การสรางความรูแบบไมชัดแจงของบุคคลเปนกระบวนการท่ีมีความซับซอนและ
เกี่ยวของกับการสรางบนพื้นฐานของความเช่ือของแตละบุคคลผานการสังเกตและความคิดเห็นซ่ึง
ไดรับอิทธิพลจากสังคม ซ่ึงตัวแบบนี้ไมไดมีการกลาวถึงกระบวนการในการไดมาซ่ึงความรูในตัว
บุคคล กอนท่ีจะกลาวถึงการกระจายความรูไปในระดับกลุม ในประการถัดมา ไดกลาววาไมมีการ
สรุปท่ีชัดเจนถึงการเปล่ียนรูปแบบหรือการถายทอดระหวางกระบวนการความรูแบบชัดแจงและ
แบบไมชัดแจงซ่ึงไมนาท่ีจะมีการถายทอดเปล่ียนแปลงรูปแบบระหวางกันได และในประการ
สุดทาย ตัวแบบดังกลาวเปนตัวแบบท่ีไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและสังคมเปนอยางสูงจากพื้นท่ี
ในการศึกษาวิจัย (Highly Unique Cultural Context) ซ่ึงไมมีความเหมาะสมในการนําผลสรุปท่ีได
ไปใชในการประยุกตกับการศึกษาท่ัวไป (Generalization) ดังนั้น Roy, et al. (2007) ไดพยายาม
แกไขจุดออนของ Takeuchi and Nonaka (1995) โดยทําการศึกษาองคการขนาดใหญท่ีบริหารโดย
กลุมครอบครัวในประเทศอินเดียและไดสรางแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความรูข้ึนใหมโดยเรียกวา 
4E Model ซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานของชุมชน (Community) หรือก็คือสภาพแวดลอมขององคการซ่ึงจะ
มีผลตอโครงสรางของการติดตอส่ือสาร การกระจายความรู เปนตน และกิจกรรม (Activity) ท่ีเปน
การกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนซ่ึงจะมีผลตอการทํางานของสมาชิกดวย
ความเขาใจตอวิสัยทัศน หรือเปาหมายขององคการเปนสําคัญ ท้ังนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ
ดังนี้ 1) การสรางวัฒนธรรม (Enculturation) เปนการพัฒนาจากกระบวนการปฏิสัมพันธของ 
Nonaka คือการเปล่ียน ถายทอดความรูแบบฝงลึกสูความรูแบบฝงลึก ซ่ึง Roy, et al. (2007) อธิบาย
วามีรายละเอียดท่ีลึกลงไปมากกวาแคการปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนความรูเทานั้น เนื่องจากจะตองเปน
การฝงคานิยม ความเชื่อ เปาหมาย วิสัยทัศนขององคการสูสมาชิกในองคการ 2) การกระทํา 
(Enactment) เปนการสรางความรูดวยการถายทอดจากความรูแบบไมชัดแจงไปสูความรูแบบชัด
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แจง การปรับเปล่ียนความรูในลักษณะน้ีจึงควรใหความสําคัญกับการกระทําและการแสดงออกของ
บุคคลหน่ึง ๆ ท่ีมีความเปนรูปธรรมมากกวา 3)  การทดลอง (Experimentation) เปนการสรางความรู
แบบชัดแจงไปสูความรูแบบชัดแจงดวยกันเอง 4)  การฝงลึก (Embedment) เปนกระบวนการเปล่ียน
ความรูแบบชัดแจงไปสูความรูแบบไมชัดแจง การท่ีมีการทดลองเก่ียวกับความรู ความเช่ือหนึ่ง ๆ 
ข้ึนนั้นผลของการทดลองจะไดรับการถายทอดไปท่ัวท้ังองคการฝงเขาไปในความรูสึก ความเชื่อ 
และความคิดของบุคคลเพ่ือใชเปนขอมูลในการสรางความรูของตนตอไป  จากการวิเคราะห
ระหวางแนวคิดท้ังสอง ของ Takeuchi and Nonaka (1995)  และ Roy, et al. (2007) จะพบวาแนวคิด
ของ Roy, et al. (2007) ก็มีลักษณะโดยสวนมากท่ีแทบจะไมแตกตางจากแนวคิดของ Takeuchi and 
Nonaka (1995) มีกระบวนการในการเปล่ียน สรางความรูโดยรวมท่ีเหมือนกัน เพียงแต Roy จะให
ความสําคัญกับเร่ืองของวัฒนธรรมองคการท่ีมากกวาและอธิบายกระบวนการในบางประเด็นดวย
มุมมองท่ีแตกตางออกไปบาง   
 โดยสรุปแลว การสรางความรูนับเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในแนวคิด
การจัดการความรู ซ่ึงไดมีนักวิชาการจํานวนมากท่ีทําการศึกษา และอธิบายการสรางความรู ใน
การศึกษา วิจัยคร้ังนี้จะไดกําหนดกรอบแนวคิดตามแบบของ Nonaka and Takeuchi (1995) เปน
สําคัญเนื่องจากเปนการอธิบายท่ีมีความเปนรูปธรรม เปนท่ียอมรับ จํากัดความไดแนนอน มี
กระบวนการที่เปนระบบ และมีความเหมาะสมกับการศึกษา วิจัยในคร้ังนี้ 
 
 3.2.3  การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี   (Technology Supporting Learning) 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนับเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูทําใหเกิดการ
เขาถึงขอมูล แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันอยางอิสระและเทาเทียมกันท้ังภายในองคการและระหวาง
องคการอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยในการเก็บรักษาและประมวลผลขอมูลตาง ๆ อีกดวย  
(Pedler, Burgoyne and Boydell , 1991: 64-65) ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2548: 130-143) กลาว
วา เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการอํานวยความสะดวกในการเผยแพรความรู ชวยในการวัด 
ควบคุม ประสานงานดานความรู และเปนหลักประกันวาความรูท่ีไดถูกตองโดยใชวิธีการที่ถูกตอง 
มีรูปแบบท่ีถูกตองในเวลาท่ีรวดเร็วและตนทุนท่ีเหมาะสม โดยท่ีโครงการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศจะมีความแตกตางจากโครงการการจัดการความรูเพราะการจัดการความรูจะเนนถึงการ
นําความรูท่ีมีมาใชงานจริงใหเกิดประโยชน ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสารสนเทศ Marquardt 
(2002) กลาววา กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการนําเทคโนโลยีมาใชจําเปนท่ีจะตองเขาใจไม
เฉพาะแคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรเทานั้น หากแตตองเขาใจในศาสตร
และศิลปของการเรียนรู การคนหา และการติดตอส่ือสารดวยเชนกัน องคการท่ีตระหนักถึงการนํา
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เทคโนโลยีมาใชในการสงเสริมการเรียนรูนับไดวาเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันเปน

อยางมาก โดยสรุปแลวเทคโนโลยีกับการสงเสริมการเรียนรูสามารถแบงไดเปน 2 สวนอัน

ประกอบดวย 1) การใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู เชนการชวยในการจัดเก็บ ประมวลผล 

ถายทอด ความรูระหวางสมาชิกในองคการ และ 2) การใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรู โดย

เทคโนโลยีจะเพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพของการเรียนรู ดวยอุปกรณสารสนเทศตาง ๆ เพื่อชวย

ในการฝกฝน สงผานและแบงปนความรู โดยจะเปนการกาวขามขอบเขตเงื่อนไขดานตนทุน 

สถานที่และเวลา ท้ังนี้ Marquardt  (2002) ยังไดเสนอกรอบกลยุทธเพื่อการนําเทคโนโลยีไปใชใน

การสงเสริมการเรียนรู ดังนี้ 1) สนับสนุนใหสมาชิกสามารถใชระบบเทคโนโลยีตาง ๆ 2) พัฒนา

ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนรู 3) พัฒนาและใชประโยชนจากการเรียนรูทางไกล 4) 

ใชเทคโนโลยีในการไดมาซึ่งความรูจากภายในและภายนอกองคการ 5) การใชระบบคอมพิวเตอร

ในการสนับสนุนการทํางานเชน การใชโปรแกรมในการชวยตัดสินใจ การชวยในการวางแผน

โครงการ เปนตน 6) การติดตั้งระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส (Electronic Performance 

Support Systems-EPSS) 7) วางแผนและพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีทันตอเหตุการณเพื่อใหเกิด

ประโยชนอยางแทจริงของการเรียนรูท่ีทันตอสภาวการณท่ีจําเปน 8) สรางกระบวนการเทคโนโลยี

ท่ีสงเสริมการทํางานภายใน 9) ใชระบบเครือขายภายในเพื่อการฝกอบรม 10) เพิ่มศักยภาพของฝาย

บริหารจัดการในการใชงานเทคโนโลยี 

  Rosenberg (2001: xv-xvii, 28-29, 55-58) กลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาเปนอัน

มากสําหรับการเรียนรู ซ่ึงจะตองทําการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับการเรียนรูท่ีเหมาะสม

ไมใหความสําคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป การนําเทคโนโลยีมาสงเสริมการเรียนรูจะใหประโยชน

ท้ังความรวดเร็วและประหยัดตนทุน ท้ังนี้ ก็จะตองมีความเปนองคการแหงการเรียนรูเปนพื้นฐานดวย 

โดยองคการจะตองมีกลยุทธสําหรับการนําเทคโนโลยีมาสงเสริมการเรียนรูท่ีชัดเจน มีการกําหนด

เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีแนนอน เพื่อมุงสรางผลการดําเนินงานขององคการ นอกจากนี้ Rosenberg 

(2001: 15-17, 28-29, 55-58) ยังไดกลาววาการจํากัดความเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี

จํานวนมาก ลาหลัง ไมมีความเหมาะสมกับโลกที่ไดพัฒนาอยางกาวกระโดด ดังนั้นจึงไดจํากัด

ความการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนยี การคนหาทางออกเพื่อเพิ่มผลการดําเนินงานขององคการ

วาระบบบริหารจัดการการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) โดยอธิบายถึงกระบวนการ

เงื่อนไขที่เกี่ยวของ 3 ประการซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 1) e-Learning คือ เครือขายที่ซ่ึงสามารถชวย

เพิ่มความสามารถในการไดขอมูลที่ทันสมัย การเก็บรักษา และการกระจายขอมูลและสาระสําคัญ

ไดอยูเสมอ 2)  e-Learning คือ การนําสงขอมูลสูผูใชสุดทายดวยกระบวนการเครือขายอินเตอรเน็ต 

และ 3) e-Learning คือ การเรียนรูทางออกที่นอกเหนือจากหลักปฏิบัติท่ัวไปของการฝกอบรม
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จะตองสรางและพัฒนาขอมูลและเคร่ืองมือใหแกองคการ โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา เทคโนโลยีท่ีใช
ในการสงเสริมการเรียนรูนั้นมีความแตกตางอยางชัดเจนกับส่ือสารสนเทศ (Multimedia) ท่ัวไป 
เนื่องจากส่ือสารสนเทศจะชวยในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการเรียนรู ทวา หัวใจที่สําคัญท่ีแทจริง
นั้นยังคงอยูท่ีโปรแกรมการเรียนรูท่ีดีนั่นเอง 

การเรียนรูมีมากมายหลากหลายวิธีซ่ึงหนึ่งในนั้นคือการเรียนรูบนพื้นฐานของระบบ
คอมพิวเตอร Smith, and Eugene (2006: 122- 129) กลาววา จากอดีตกาลสูปจจุบัน เคร่ืองมือในการ
เรียนรูไดพัฒนาเปนอยางมากมาสูส่ือการเรียนการสอนอิเลกทรอนิกส ท้ังส่ือการเรียนท่ีเปน
ภาพเคล่ือนไหว กระท่ังเสียงดนตรีประกอบการเรียน ท้ังหมดนี้ทําใหระบบในการเรียนพัฒนาไป
เปนอันมาก การเรียนรูดวยบนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร (Computer Based Learning) ได
ปรับเปล่ียนมาสูยุคท่ีเรียกวา e-Learning ท่ีมีความหมายวา การใชขอมูลและระบบคอมพิวเตอรในการ
สรางสภาวะจําลองในการเขาสูทรัพยากร การมีสวนรวม การรวมมือ และการมีวิสัยทัศนท่ีดี  เพื่อท่ีจะ
สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูข้ึนท้ังในระดับบุคคลและในระดับกลุม โดยแนวคิด e-Learning 
นั้นเปนการพัฒนาควบคูกับการเปนชุมชนแหงความรูท่ีมีการแลกเปล่ียนความรูกันสองทางของผูเรียนรู
นั่นเอง 

การเรียนรูดวยระบบคอมพิวเตอรกอใหเกิดประโยชนเปนอยางมากท้ังการประมวลขอมูล 
การเก็บรักษา รวบรวมขอมูล อีกท้ังยังมีตนทุนท่ีไมสูงนักในการเรียนรูอีกดวย โดยรูปแบบในการ
เรียนรูดวยระบบคอมพิวเตอรนั้นสามารถแบงไดเปน 6 ลักษณะ (Modes of Learning-Related 
Applications of Computers) ไดแก 1) การเปนผูชวยในการเรียนรูจัดหาขอมูล ตัดสินผล และ
ควบคุมการเรียนรูใหกับผูเรียน (Tutorial) 2) การใชในการวิเคราะห แสดงผล นําเสนอ ตรวจสอบ
ผลการทดสอบตาง ๆ (Collation, Analysis and Presentation) 3) การสรางแบบประเมินผล และ
สรุปผลนั้น ๆ (Assessment) 4) การจําลอง (Games and Simulations) เปนการสรางโอกาสในการ
จําลองใหกับผูเรียนรูถึงสภาวการณตาง ๆ 5) การฝงลึก (Drill) เปนการสงเสริมใหผูเรียนรูไดมี
โอกาสในการฝกปฏิบัติความรูใหม ๆ หรือทักษะตาง ๆ เพื่อท่ีจะสรางระบบของความทรงจําของ
ความรูใหม และ 6) ส่ือท่ีมีความหลากหลาย (Hypermedia) เปนการใชประโยชนในดวยความ
ยืดหยุนของส่ือ ความรูสึกเพื่อมุงสรางใหเกิดความเขาใจแกผูเรียนรู ท้ังนี้ ลักษณะการนําไปใช
เหลานี้เองที่สามารถใชไดในระดับบุคคลและระดับกลุมโดยผานระบบเครือขาย โดยสรุปแลว 
Smith and Engene (2006) ไดใหความเห็นท่ีมาจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการจํานวน
มากวา การเรียนรูดวยระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันจัดไดวามีความสําคัญเปนอยางมากและจะมี
บทบาทมากข้ึนเร่ือย ๆ ตอองคการซ่ึงผูนํา ผูจัดการฝายงานตาง ๆ จะตองใหความสําคัญกับการนํา
ระบบคอมพิวเตอรมารวมสงเสริมใหเกิดการเรียนรูกับองคการ  
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กลาวโดยสรุป จะพบวาเทคโนโลยีมีบทบาทท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งตอองคการในการสนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ี
กาวลํ้าไปอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การนําเทคโนโลยีเขา
ไปประยุกตใชและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูจะเปนประโยชนเปนอยางมากดวยตนทุนคาใชจายท่ีไมสูง
มากนักแตจะชวยใหสมาชิกในองคการสามารถเขาถึงการเรียนรูไดเปนอยางดี ท้ังนี้ ในการศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้ จะไดใชแนวคิดของ Marquardt (2002) เปนพื้นฐานในการศึกษาเนื่องจากมีความหมายท่ี
หลากหลาย อีกท้ังยังเปนนิยามท่ีชัดเจนซ่ึงจะเหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปน
อันมาก เพราะถาวิเคราะหถึงการจํากัดความเฉพาะ e-Learning จะพบไดวาไมมีความเหมาะสมมาก
เทาใดนักกับขนาดและทรัพยากรขององคการท่ีทําการศึกษา  
 
 3.2.4  แรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation to Learn) 

Robbins and Coulter (2003) ใหความหมายของแรงจูงใจ (Motivation) วา หมายถึง ความ
เต็มใจของพนักงานท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ และเพื่อ
ตอบสนองความตองการขององคการและของพนักงานผูนั้นดวยแรงจูงใจในองคการ จึงมีผลตามมา
ท้ังผลงานท่ีใหกับองคการ ในขณะท่ีพนักงานผูนั้นก็ไดผลตอบแทนดวยและ Code (1985) อธิบาย
แรงจูงใจวา คือ ความปรารถนาท่ีจะทําส่ิงตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวง โดยอาจจะมาจากปจจัยการใหรางวัล 
หรือการลงโทษก็ได  

บุคคลจะเรียนรูไดดีท่ีสุดเม่ือเราไดรับแรงจูงใจในการมุงสูการบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวท่ีเทา
เทียมกันกับแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรู (Marquardt, 2002: 36) ดังนั้นแรงจูงใจจึงนับเปนเคร่ืองมือ
หนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางมากตอองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงเม่ือไดวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ขางตนจะ
เห็นไดวาในบางโอกาส แรงจูงใจมีหลายรูปแบบโดยในรูปแบบหน่ึงอาจเปนท่ีนาพอใจกับบุคคล
หนึ่ง แตในกับอีกบุคคลหน่ึงอาจไมเปนท่ีช่ืนชอบก็ได ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความเขาใจ
ในพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยและแรงจูงใจ Robbins and Coulter (2003) ใหความคิดเห็น
โดยสามารถสรุปไดวา ประเด็นสําคัญของแรงจูงใจอยูท่ีความตองการสวนบุคคลของพนักงาน 
(Individual Needs) กับเปาหมายขององคการ (Organizations Goals) มีความสอดคลอง (Compatible) กัน
มากนอยเพียงใด หากความสอดคลองสูง แรงจูงใจก็จะยังประสบความสําเร็จสูงดวย โดย Robbins 
and Coulter (2003) ไดแบงทฤษฏีแรงจูงใจ ออกเปน 2 สวนดวยกัน ไดแก ทฤษฏีแรงจูงใจดั้งเดิม 
(Early Theories of Motivation) และทฤษฎีแรงจูงใจรวมสมัย (Contemporary Theories of Motivation) 
โดยทฤษฎีแรงจูงใจดั้งเดิมมีพื้นฐานมาจาก 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฏีความตองการของมาสโลว ทฤษฏี
ของแมคเกรเกอรและทฤษฏีของ เฮอรซเบิรก และทฤษฎีแรงจูงใจรวมสมัยซ่ึงทฤษฎีนี้เปนการให
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ความสําคัญวาแรงจูงใจจะเกิดข้ึนไดอยางไร แทนท่ีจะกลาวถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจ โดยมี
สาระสําคัญของทฤษฎีอยู 2 อยางคือ  ทําไมคนจึงเลือกใชพฤติกรรมนั้น เพื่อสนองความตองการ
ของตนเอง และคนประเมินความพอใจของตัวเองอยางไร หลังจากไดบรรลุเปาหมายน้ันแลว โดยมี
ทฤษฎีท่ีสําคัญอยู 6 ทฤษฎี คือ ทฤษฏีความตองการ 3 ประการ ทฤษฏีการต้ังเปาหมาย ทฤษฎีเสริม
แรงจูงใจ ทฤษฎีความเสมอภาค ทฤษฎีความคาดหวัง และแรงจูงใจดวยการออกแบบงาน ทฤษฎี
แรงจูงใจในแตละสวนไดแสดงใหเห็นถึง แนวความคิดท่ีหลากหลายและแตกตาง มีท้ังขอดีและ
ขอดอยในแตละทฤษฎี ซ่ึงยอมท่ีจะทําใหองคการตาง ๆ สามารถเลือกใชแนวคิดท่ีเหมาะสมกับ
องคการของตนภายใตบริบทท่ีสอดรับ เพราะแตละองคการยอมท่ีจะมีความแตกตางของวัฒนธรรม
ของตนอยูแลว โดยสามารถสรุปไดวาในทฤษฎีแรงจูงใจน้ันมีรูปแบบใน 2 นัยยะ กลาวคือรูปแบบ
แรกมุงเนนท่ีจะเขาใจในพื้นฐานแหงพฤติกรรมมนุษยเพื่อทําการปรับกระบวนแรงจูงใจให
สอดคลองกับแตละบุคคลจึงอาจจัดไดวาแรงจูงใจประเภทนี้เปน แรงจูงใจเชิงรับ (Defensive) และ
ในแบบท่ีสองจะมุงเนนถึงการปฏิบัติ และออกระเบียบนโยบายตางๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจ จึงอาจจัด
ไดวาอยูในประเภท แรงจูงใจเชิงรุก (Offensive) 

Torrence (1993) กลาววา เพื่อการประสบความสําเร็จของการเรียนรูแลว แรงจูงใจเปนส่ิงท่ี
มีความจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงวิธีหนึ่งท่ีจะใชในแรงจูงใจคือการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยกับการ
เรียนรู สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจะชวยใหสมาชิกในองคการเกิดความพึงพอใจ เกิดความรับผิดชอบ
และเกิดความพยายาม ท้ังนี้ หลักการที่สําคัญในแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูคือ การมีสวนรวม การ
ยอมรับ และการสงเสริม (Involvement, Acceptance, Encouragement) ในทางตรงกันขาม โครงการ
การฝกอบรมตาง ๆ มักจะประสบกับความลมเหลวเนื่องจากสมาชิกในองคการขาดแรงจูงใจในการ
เรียนรู ซ่ึงแมวาจะมีเทคนิคการเรียนรูใดใดท่ีดีมากแคไหนก็ตามก็ไมอาจจะทําใหการเรียนรูประสบ
ผลสําเร็จไดหากวาผูท่ีเรียนรูไมมีความเต็มใจท่ีจะเรียน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสมาชิกในองคการ
มีแรงจูงใจในการเรียนรูนั้นควรจะตองดําเนินตามหลักการ ดังตอไปนี้ 1) ม่ันใจวาการเรียนรูไดรับ
การตระหนักถึงคุณประโยชน 2) กําหนดรางวัลสําหรับการเรียนรู ฝกอบรม 3) สรางใหเกิดทัศนคติ
เชิงบวกตอการเรียนรู 4) สงเสริมใหสมาชิกเขาใจถึงความพยายามกับผลของการเรียนรู 5) ใหเวลา
กับการเรียนรูอยางแทจริง (Grant, 1989) สวน Ayres, (2005) ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
แรงจูงใจในการเรียนรูและการถายทอดความรูโดยใชสถิติการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 
และการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ในการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยและการสราง
กลุมตัวแปร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูและการถายทอดความรู 
ในการศึกษาในครั้งนี้ไดกําหนดแรงจูงใจในการเรียนรูซ่ึงประกอบดวยปจจัยแรงจูงใจในการเรียนรู
ภายนอก (Extrinsic Motivation) ไดแก การเพ่ิมคาตอบแทน การเล่ือนตําแหนง การใหความสําคัญ
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เปนพิเศษ ความม่ันคงของอาชีพ การใหความเช่ือถือจากผูบังคับบัญชาและการใหความเช่ือถือจาก
เพื่อนรวมงาน และปจจัยแรงจูงใจการเรียนรูภายใน (Intrinsic Motivation) อันไดแก ความภูมิใจท่ี
ประสบผลสําเร็จ การพัฒนาความม่ันใจในตนเอง ความอิสระท่ีมากขึ้นของการทํางานและการ
พัฒนาความสามารถในการทํางาน 

Wilson and Madsen (2008) ทําการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลวในแรงจูงใจ
ในการเรียนรูของพนักงาน โดยกลาววาการฝกฝนเรียนรูอยางตอเนื่องของพนักงานเปนส่ิงท่ีมีความ
จําเปนอยางยิ่งในการปรับเปล่ียนองคการเพ่ือการรับมือกับสถานการณโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้
จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาปจจัยแรงจูงใจในการเรียนรูประกอบดวย 1) ความรวมมือระหวาง
สวนงานซ่ึงจะทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและอยากท่ีจะบรรลุเปาหมายองคการรวมกัน 
2) การใหอํานาจและอิสระในการเรียนรูทดลอง และจัดการ ตัดสินใจในทีมงานดวยตนเอง 3) 
โครงสรางของการเรียนรูท่ีเหมาะสม ดวยการกําหนดโครงการพัฒนาอบรมท่ีหลากหลาย มี
ประโยชนอยางแทจริง ประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจในการอบรมและจัดหาผลตอบแทนอยาง
เพียงพอ 4) สรางใหเกิดความเขาใจของการเรียนรูและการพัฒนา เพื่อสมาชิกจะมีแรงจูงใจในการ
เรียนรูโดยมุงหวังใหตนเปนบุคลากรที่มีคุณคาตอองคการและมุงหวังการเติบโตในอนาคต 5) การ
วางแผนเสนทางอาชีพ (Career Path) ท่ีชัดเจน เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเองโดยมุงบรรลุเปาหมาย
ท่ีตั้งไว Klein, Noe and Wang (2006) ทําการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลองเพ่ือศึกษาถึงการกําหนด
เปาหมายของการเรียนรูและการรับรูถึงอุปสรรคท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรูกับผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนโดยกลาววาแรงจูงใจในการเรียนรูมีความหมายวา ความเต็มใจในการเรียนรูโปรแกรมตาง ๆ 
ของสมาชิกในองคการ นับเปนปจจัยท่ีสําคัญของสมาชิกในองคการในการเลือกท่ีจะเขารวมการ
เรียนรูหรือตอตานการเรียนรู ท้ังนี้ พบวาการกําหนดเปาหมายในการเรียนรู การรับรูเชิงบวกถึง
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรูนับเปนแรงจูงใจในการเรียนรู โดยแรงจูงใจมีความสัมพันธกับ
การเกิดผลการดําเนินงานท่ีวัดดวยความพึงพอใจ 

นักวิชาการไทยเองก็ไดใหความสําคัญและการจํากัดความกับเร่ืองแรงจูงใจไวเปนจํานวน
มากเชนกัน วิเชียร วิทยอุดม (2548) กลาวโดยสรุปไดวาแรงจูงใจนับไดวามีสวนสําคัญอยางยิ่งตอ
พฤติกรรมการแสดงออกและการตอบสนองความตองการทํางานของสมาชิกในองคการ โดยแรงจูงใจ
เปนการกระตุนปลุกเราใหลูกจางในองคการมีกําลังใจ มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็ม
ความสามารถ ซ่ึงถาปราศจากแรงจูงใจแลวสมาชิกในองคการก็จะทํางานอยางไมมีความสุข เสนาะ 
ติเยาว (2544) อธิบายเร่ืองแรงจูงใจ วามีความหมายในสองนัย นัยแรก แรงจูงใจคือความเต็มใจท่ีจะ
ทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีจนงานขององคการบรรลุเปาหมาย และในอีกนัยหนึ่ง แรงจูงใจเปน
พลังท่ีกระตุนพฤติกรรม กําหนดทิศทางของพฤติกรรมและมีลักษณะเปนความมุงม่ันอยางไมลดละ
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ไปยังเปาหมายหรือส่ิงจูงใจนั้น ซ่ึงแรงจูงใจจะประกอบข้ึนดวยความตองการ (Need)  พลัง (Power) 
ความพยายาม  (Effort) และเปาหมาย (Goods) จรีพร ศรีทอง (2545) กลาววา แรงจูงใจคือการชักนํา
ใหคนแสดงพฤติกรรมท่ีตองการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ การทําใหคนทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพจนบรรลุผลสําเร็จขององคการไดนั้น คือ ความหมายและขอบเขตของแรงจูงใจ ซ่ึง
พฤติกรรมเหลานี้จะเกิดข้ึนไดตองมีแรงจูงใจหรือส่ิงเราเปนตัวกระตุน โดยมีส่ิงจูงใจเปนเครื่องมือ 
ดังนั้นแรงจูงใจประกอบดวย แรงจูงใจ (Motive) และส่ิงจูงใจ (Incentives) โดยแบงเปนส่ิงจูงใจใน
แงบวก (Positive Incentive) คือส่ิงจูงใจในเชิงสรางสรรค และส่ิงจูงใจในแงลบ (Negative Incentive) 
คือการลงโทษตาง ๆ เพื่อเปนการตักเตือนใหบุคคลในองคการเพ่ิมความสนใจในการทํางานมากข้ึน 
นอกจากนี้ แรงจูงใจ หมายถึง การนําปจจัยตางๆ ท่ีเปนแรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคล แสดงพฤติกรรม
ออกมาอยางมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเง่ือนไขไปท่ีองคการ และปจจัยตาง ๆ ท่ีนํามาใชนั้น
อาจจะเปนเครื่องมือ รางวัล การลงโทษ การทําใหเกิดการตื่นตัวรวมท้ังการทําใหเกิดความคาดหวัง 
โดยนอกจากนี้ ชูศักดิ์ เจนประโคน (2545) ยังไดอธิบายถึงเทคนิคการสรางแรงจูงใจ (Motivation 
Techniques) วา หมายถึงวิธีการกระตุนหรือการปลุกเราใหคนมีกําลังใจที่จะทํางานใหสําเร็จ โดย
การนําเอาปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนแรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพื่อใหการ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรูจะพบวามีวิธีในการสรางแรงจูงใจ
จํานวนมาก ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม พบวาแรงจูงใจท่ีเกี่ยวของกับการ
เรียนรูนั้นไมไดมีความแตกตางมากนักกับทฤษฏี แนวคิด หลักการทั่วไปของแรงจูงใจเปนการประยุกต
แนวคิดมาใชกับแรงจูงใจท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของประเด็นในการศึกษา โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
จะไดใชแรงจูงใจในการเรียนรูซ่ึงประยุกตตามแนวทางของ Ayres (2005) เปนสําคัญเนื่องจากสามารถ
ประเมินผลไดอยางชัดเจน อีกท้ังดวยเปนการศึกษาในระดับองคการ ท้ังนี้ แรงจูงใจในการเรียนรูจะ
ประกอบดวย การเพิ่มคาตอบแทน การเล่ือนตําแหนง การใหความสําคัญเปนพิเศษ ความม่ันคงของ
อาชีพ การใหความเช่ือถือจากผูบังคับบัญชา และการใหความเช่ือถือจากเพื่อนรวมงาน 
 

3.3  นวัตกรรมองคการ (Organizational Innovation) 
 

นวัตกรรมองคการคือ การลงมือปฏิบัติดวยความคิดสรางสรรคโดยการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม
เปนการใชผูท่ีมีความคิดสรางสรรคและกลุมสมาชิกในองคการเปน ปจจัยนําเขา ผานเขาไปใน
ส่ิงแวดลอมท่ีดีหมายถึง โครงสรางองคการท่ีดี วัฒนธรรมองคการท่ีดี และมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยท่ีดี เพื่อนําไปสูผลลัพธท่ีไดคือ สินคา บริการและวิธีการทํางานใหม ๆ ร็อบบ้ินส 
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(2546) และนวัตกรรมองคการนับเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลเปนอยางมากตอการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานขององคการ (Steinghoff and Burgess, 1989: 26) Jones and Tilley (2003) ให
ความสําคัญกับนวัตกรรมขององคการเปนอยางมากวาจะชวยนําพาใหองคการพัฒนาผลการ
ดําเนินงาน โดยนวัตกรรมจะเปนการพัฒนาความคิดใหม ๆ ท่ีอาจไดมาจากแหลงตาง ๆ ท้ังลูกคา 
คูแขงมาสูความเปนรูปธรรมซ่ึงตองมุงพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑหรือบริการหรือกระบวนการเดิม
ท่ีมีอยูสูเทคโนโลยีผลิตภัณฑใหมใหมีคุณภาพที่ดีมากข้ึนในขณะท่ีพยายามหาหนทางใหม ๆ ใน
การลดตนทุนท้ังดานเทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดิบควบคูกันไป และ Porter (1990: 578- 587) 
กลาวโดยสรุปไดวา นวัตกรรมองคการเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญเปนอันมากในการสรางให
เกิดผลการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงนวัตกรรมองคการนั้นไมไดหมายถึงเฉพาะแคเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑใหม ๆ เทานั้น หากแตหมายรวมถึงการเปล่ียนเทคโนโลยีการดําเนินการแบบเดิมมาสู
เทคโนโลยีการดําเนินการใหม ๆ อีกดวย โดยองคการจะตองพยายามสรางโอกาสและเง่ือนไขที่
นําพาสูนวัตกรรม ดวยการนําองคการเขาตอบสนองความตองการตอตลาดท่ีซับซอน การสราง
กฎเกณฑแหงคุณภาพท่ีอยูในระดับยอดเย่ียมอยูเสมอ รวมท้ังการมองคูแขงในแงของการกระตุน
การพัฒนานวัตกรรมองคการ Drucker (1985: 30- 35) กลาวโดยสรุปไดวา นวัตกรรม คือ การสราง
มูลคาเพิ่ม สรางคุณคาใหกับทรัพยากรท่ีมีอยู โดยอาจเปนผลิตภัณฑท่ีมีตัวตนหรือไมก็ไดซ่ึงจะ
ไดรับการประเมินจากความพึงพอใจของลูกคา  
 การจํากัดความที่ใหความสําคัญกับกระบวนการมากกวาความหมายของ Rabe (2006: 10-13) 
ระบุวาความหมายของนวัตกรรมนั้นมีเปนจํานวนมากและไมไดมีการกําหนดท่ีตายตัว อยางไรก็ตาม 
การจํากัดความนวัตกรรมดวยผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีใหมนั้นเปนความหมายโดยท่ัวไปซ่ึงมี
ความธรรมดาเกินไปและแคบเกินไป ดังนั้น ความหมายท่ีเหมาะสมนั้น นวัตกรรมจึงหมายถึง การ
นําแนวคิดไปประยุกตใชโดยกอใหเกิดการพัฒนาที่มีคุณคาข้ึน  (George, Works and Watson 
Hemphill, 2005: 72-91) โดยคุณคานี้อาจเกิดข้ึนกับเฉพาะบางกลุมคนก็เปนได และไดอธิบายถึง
นวัตกรรมองคการ (ภาพท่ี 3.4) วาเร่ิมข้ึนจากอุปสรรคหรือปญหา หรือโอกาสท่ีเกิดข้ึน จากนั้นจึง
เกิดการคิด ศึกษาขึ้นเพื่อตอบรับกับความทาทายนั้น จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการกล่ันกรองความ
จําเปนและความเหมาะสมของแนวคิดใหมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหากผานกระบวนการนี้ไปไดจะเขาสู
กระบวนการพัฒนาซ่ึงตองอาศัยทรัพยากรมนุษย เวลาและทุนทรัพยเปนพื้นฐาน 
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ภาพท่ี 3.4  นวตักรรมองคการของ Rabe 
แหลงท่ีมา: Rabe,  2006. 

 

 การจําแนกข้ันตอนของนวัตกรรมองคการนั้นมีความแตกตางกันบางตามแตการให
ความสําคัญในสวนของรายละเอียดของนักวิชาการ แตโดยภาพรวมแลวนวัตกรรมองคการ (The 
Innovation Process) จะมีข้ันตอนท่ีไมแตกตางกัน Luecke (2003: 11-13) กลาวคือ เร่ิมตนดวยการ
สรางความคิดใหม (Idea Generation) ข้ึนโดยอาจไมไดมาจากเหตุผลเชิงธุรกิจเทานั้น แตอาจรวมถึง
ความรูท่ีส่ังสมทางดานเทคนิคหรือเพื่อตอบสนองการแกปญหาหนึ่ง ๆ จากน้ันจะเขาสูการยอมรับ 
และตระหนักถึงแนวคิดใหมท่ีเกิดข้ึน (Opportunity Recognition) วามีคุณคาและมีประโยชนซ่ึง
จะตองไดรับการประเมินความคิดนั้น ๆ (Idea Evaluation) ดวยวามีความเหมาะสมเพียงไร มีคุณคา
ตอลูกคาหรือไม สอดคลองกับกลยุทธองคการหรือไม เปนตน จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการพัฒนา 
(Development) ท่ีไดรับการสงเสริมโดยองคการเพ่ือใหไดผลลัพธของแนวคิดใหมท่ีจะไดรับการ
ประเมินโดยกลุมลูกคา (Commercialization) โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบไดกับ White and Bruton 
(2007) ท่ีแสดงใหเห็นถึงวงจรนวัตกรรมองคการดังภาพท่ี 3.5 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5  นวตักรรมองคการของ Luecke 
แหลงท่ีมา: Luecke, 2003: 13. 
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 วงจรนวัตกรรมองคการนั้นมีความสัมพันธเปนอยางมากกับวงจรการทํางานประจําวันโดย
แนวคิดของ Stamm (2008: 1-3, 11) สามารถอธิบายไดวา นวัตกรรมมีความหมายท่ีแตกตางกันไป
ในแตละบุคคล โดยท่ัวไปแลวมักจะมีความคิดท่ีสับสนระหวาง ความคิดสรางสรรค (Creativity) 
กับนวัตกรรมอยูเสมอ ซ่ึงในความเปนจริงแลว ความคิดสรางสรรคเปนสวนหนึ่งของนวัตกรรม
องคการ โดยนวัตกรรมนั้นก็คือความคิดสรางสรรคท่ีไดนําไปปฏิบัติใช นําไปใชในเชิงธุรกิจ เพราะ
การนําความคิดสรางสรรคไปปฏิบัติใชนั้นจะตองการกระบวนการที่เหมาะสมและซับซอนเปน
อยางมาก ตองเกิดความลงตัวกับทุกสวนงานอันจะทําใหความคิดสรางสรรคเกิดข้ึนมาไดอยาง
แทจริง (ภาพท่ี 3.6) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 3.6  วงจรนวัตกรรมองคการ 
แหลงท่ีมา:  Stamm, 2008: 11. 
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ภาพท่ี 3.7  นวตักรรมองคการของ White และ Bruton 
แหลงท่ีมา: White and Bruton, 2007. 
 

Degraff (2006: 8, 357-362) กลาววานวัตกรรมองคการหมายถึง การพัฒนากระบวนการ
ทํางาน แนวคิด การออกแบบ ผลิตภัณฑ หรือดานอ่ืน ๆ อยางมุงม่ันซ่ึงมีผลมาจากการคนควาท้ังใน
ระดับองคการและบุคคลท้ังท่ีโดยต้ังใจหรือไมตั้งใจก็ตาม หรืออีกนัยหนึ่งคือการรวบรวม การ
เปล่ียนแปลง และความคิดสรางสรรคเพื่อมุงสูการสรางส่ิงใหมตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว ส่ิงท่ียาก
ท่ีสุดของการสรางนวัตกรรมองคการคือ การปดกั้นภายในองคการเอง องคการจํานวนไมนอยท่ี
แมวาจะมีกระบวนการใหมแตก็ไมประสบความสําเร็จ เพราะวาองคการไมสามารถจะผลักดัน
ความคิดหนึ่ง ๆ ออกไปตลอดกระบวนการทั้งหมดขององคการได ในทางกลับกันในองคการที่มี
โครงสรางองคการและกระบวนการที่ประสานงานกันเปนอยางดีจะทําใหเกิดนวัตกรรมองคการได
เชนเดียวกับ Gee and Chaplin (1976: 3, 67-70) ท่ีกลาววา สําหรับนวัตกรรมองคการนั้นจะเร่ิมตนท่ี
คลังความรูภายในองคการ ซ่ึงขนาดและการใชงานนี้เองท่ีจะเปนเปนปจจัยในการเรงใหเกิดความรู
ใหมนั่นเอง และ Drucker (2003: 125-127) ท่ีกลาววากระบวนการสรางนวัตกรรมองคการเร่ิมตน
จากการวิเคราะหแหลงโอกาสใหมซ่ึงข้ีนอยูกับบริบทท่ีแตกตางกันออกไปในแตละชวงเวลา 
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นวัตกรรมองคการท่ีมีประสิทธิภาพจะตองเรียบงาย มีจุดมุงหมายท่ีแนนอนและจะตองต้ังอยูบน
พื้นฐานของความรู ซ่ึงนอกเหนือจากความอัจฉริยะสวนบุคคลแลวนวัตกรรมจะประสบผลสําเร็จได
นั้น เวลาท่ีทุมเทใหกับการพัฒนาเฉพาะเร่ืองเปนส่ิงจําเปนเปนอยางมาก ความขยัน ความอดทน 
ความมุงม่ัน และพันธะกิจขององคการก็เปนสวนสําคัญท่ีจะขาดเสียไมได   
 Hall (1994: 19-22) กลาววานวัตกรรมองคการคือ 1) กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในองคการ 
2) เม่ือองคการกระทําส่ิงท่ีไมเคยเกิดข้ึนหรือมีมากอน การกระทํานั้นคือการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี ในขณะท่ีเม่ือองคการไดกระทําส่ิงท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอนในวงการธุรกิจ ส่ิงนั้นถูก
เรียกวา นวัตกรรม 3) ความหมายของนวัตกรรมเปนมากกวาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ 
นวัตกรรมองคการจะประกอบดวยกิจกรรมทุกอยางท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงและทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธทางเทคโนโลยี การที่จะสรางหรือเปล่ียนเทคโนโลยีใหมข้ึนนั้นไมเพียงแตการพิจารณา
ประเด็นทางเทคนิคของการเปล่ียนแปลงเทานั้น หากแตนวัตกรรมองคการจะตองใหความสําคัญกับ
ประเด็นอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย เชน ปจจัยทางดานการตลาดท่ีจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
เวลา ในการพัฒนาเทคโนโลยีข้ึน ปจจัยทางดานการเงินก็เชนกันจะตองไดรับการวิเคราะหถึงความ
เปนไปไดในการพัฒนานั้นอยางชัดเจนเสียกอนวามีความเหมาะสม และคุมทุนเพียงไร เปนตน  
Luecke (2003: 2-5, 121-125) กลาววา นวัตกรรมองคการหมายถึง สวนประกอบ องคประกอบหรือ
การสังเคราะหความรูดั้งเดิม ส่ิงท่ีเกี่ยวของเพื่อเพ่ิมใหเกิดคุณคาของผลิตภัณฑ กระบวนการหรือ
บริการใหม ท้ังนี้ ระดับของนวัตกรรมองคการสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทไดแก 1) 
นวัตกรรมเชิงส่ังสม (Incremental Innovation) เปนการเพ่ิมเติม ตอยอดแนวคิดเดิมท่ีมีอยูแลวเพื่อ
เปนการพัฒนาไปสูข้ันตอนท่ีดีกวา 2) นวัตกรรมเชิงลึก  (Radical Innovation) เปนการคิดคน 
ประดิษฐเทคโนโลยีหรือวิธีการใหมท่ีไมเคยเกิดข้ึนหรือมีมากอน ท้ังนี้ นวัตกรรมแบบเชิงลึกอาจ
กําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนไดวาเปนรูปแบบใหมท่ีทําใหเกิดผลการดําเนินงานขององคการที่
แตกตาง กอใหเกิดการพัฒนาของความรูอยางนอยหาเทา หรือทําใหเกิดการลดตนทุนไดมากกวา 30 
เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม นวัตกรรมแบบเชิงลึกจะตองการการลงทุนท่ีมากกวาและความเส่ียงท่ีสูง
กวานวัตกรรมแบบส่ังสม แตจะใหผลลัพธและความสามารถในการแขงขันท่ีสูงเปนอยางมาก 
 ข้ันตอนตอมาคือนวัตกรรม (Innovation) เปนข้ันตอนการพัฒนาจากความคิดสรางสรรคมา
สูการนํามาปฏิบัติใชจริง ประยุกตความคิดสรางสรรคสูกระบวนการทํางานหรือผลิตภัณฑเพื่อนํา
ออกสูตลาด และข้ันตอนสุดทายคือการแพรกระจาย (Imitation) เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนจนประสบ
ความสําเร็จแลว ซ่ึง Hall (1994) ไดใหความสําคัญกับการแพรกระจายความสําเร็จของนวัตกรรม
ระหวางกันภายในองคการดวย 

นวัตกรรมองคการสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product 
Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) (Urabe, Child and Kagono, 1988: 4-5) 
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ซ่ึงโดยมากแลวการสรางหรือพัฒนานวัตกรรมองคการประเภทใดประเภทหนึ่งนั้นยอมท่ีจะมี
ความจําเปนในการพัฒนานวัตกรรมองคการอีกประเภทดวยเชนกัน เชน เม่ือเกิดผลิตภัณฑใหมข้ึน
ในองคการก็ยอมท่ีจะตองสรางกระบวนการทํางานใหมในการทํางานท่ีรองรับกับผลิตภัณฑใหม
นั้นดวยเชนกัน Su-Chao and Ming-Shing  (2008) ก็เชนเดียวกันไดกําหนดนิยามปฏิบัติการใน
การศึกษานวัตกรรมองคการเปนสองมิติตามแนวคิดของ Daft (1978), Damanpour (1991) ซ่ึงไดแก 
1) นวัตกรรมการบริหาร (Administrative Innovation) หมายถึง นวัตกรรมของการจัดการองคการ 
การจัดการดานบุคลากร การจัดการดานการควบคุมและการบริการ 2) นวัตกรรมเชิงเทคนิค 
(Technical Innovation) หมายถึงนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการผลิต การสรางผลิตภัณฑ กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ อุปกรณข้ึนใหม 
 ท้ังนี้ นวัตกรรมผลิตภัณฑสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทท่ีองคการจะตองเขาใจวาจะพัฒนา
นวัตกรรมในลักษณะใด 1) การวิจัยธรรมชาติ (Basic Research) เพื่อเปนการคิดคนผลิตภัณฑใหมท่ี
ไมเคยมีมากอน การวิจัยประเภทนี้มีความเส่ียงสูงแตหากประสบผลสําเร็จก็จะไดรับผลตอบแทนสูง
เชนเดียวกัน 2) การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการคิดคนตอยอด พัฒนาผลิตภัณฑเดิมท่ี
มีอยูแลวใหดียิ่งข้ึนไปอีก และ 3) การบูรณาการรวมกัน (System Integration) เปนการจัดการ
ผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลว โดยเพิ่มชองทางสูการจําหนายในตลาดลูกคาใหม ในสวนของนวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) นั้นมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญแกการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ขององคการ โดยสามารถแบงนวัตกรรมนี้ไดเปนสามสวนไดแก การจัดโครงสรางใหม (Restructuring) 
การจัดกระบวนการวิศวกรรมใหม (Reengineering) และการลดขนาดองคการ (Downsizing) (White and 
Bruton, 2007: 95-101) 
 George, Works and Waston-Hemphill (2005: 72-91) กลาววา นวัตกรรมองคการสามารถแบง
ไดเปน  3 ประเภทไดแก 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ 2) นวัตกรรมทางการตลาด เปนการ
ยกระดับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีอยูแลวใหเขาถึงผูบริโภคในกลุมใหม ในชองทางใหม หรือเพื่อ
เปนการเสนอเพ่ิมเติมผลิตภัณฑหรือบริการใหแกลูกคาปจจุบันใหเกิดความสอดคลองมากยิ่งข้ึน 
และ 3) นวัตกรรมกระบวนการซ่ึงนับไดวาเปนนวัตกรรมท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด โดยนวัตกรรมนี้
จะทําใหเกิดการประหยัดตนทุน เพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพของสินคา ตลอดจนความสําเร็จของ
องคการ เนื่องจากนวัตกรรมประเภทนี้จะไมสามารถถูกลอกเลียนไดงาย อยางไรก็ตาม Goffin and 
Mitchell (2005: 9-12) ไดแยกนวัตกรรมองคการออกเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรมบริการ 
นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมกระบวนการธุรกิจ (Business Process Innovation) และกลาววา
สวนมากแลวองคการมักจะใหความสําคัญกับเพียงเร่ืองของนวัตกรรมผลิตภัณฑคือตองการ 
ผลิตภัณฑใหม ๆ ท่ีปรับปรุงอยางตอเนื่องซ่ึงในความเปนจริงแลวควรท่ีจะตองใหความสําคัญเปน
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อยางยิ่งกับนวัตกรรมกระบวนการดวยเพราะ กระบวนการผลิตเปนสวนท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เปนวิธีการตอเน่ืองเพื่อใหไดมาซ่ึงผลลัพธอันไดแกนวัตกรรมผลิตภัณฑนั่นเอง   
 โดยท่ัวไปแลวนักวิชาการมักจะจัดแบงนวัตกรรมองคการออกเปนประเภทผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการแต White and Bruton (2007) ไดใหความสําคัญของการผสมผสานพิจารณาพรอมกับ
ลักษณะของปญหาดวยโดยแบงนวัตกรรมองคการไดเปน 4 รูปแบบดวยกัน ดังตารางท่ี 3.3 โดยการ
บริหารจัดการนวัตกรรมองคการท่ีแตกตางกันเหลานี้ยอมตองใชวิธีการท่ีเหมาะสมตามแตละ
สถานการณ เชน หากเปนนวัตกรรมองคการใหมท่ีสรางข้ึนเพื่อแกปญหาใหมท่ีเกิดข้ึนก็ยอมจะตอง
เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงองคการเปนอยางมาก  
 
ตารางท่ี 3.3  การจัดกลุมนวัตกรรมองคการ 
 
 

 New Old 
New Category 1 

New solution to an old 
problem  

 Category 2 
No innovation 

Old Category 3 
Most innovative: new product 
that leads to new opportunities 

Category 4 
Old product/ process used in 
a new way 

 
แหลงท่ีมา:  White and Bruton, 2007: 22. 
 

Schermerhorn, Hunt and Osborn (2003) กลาววาองคการที่ดีท่ีสุดจะไมหยุดอยูนิ่งกับท่ี แต
จะตองสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในการทํางานอยูเสมอ โดยนวัตกรรม (Innovation) นั้นหมายถึง 
กระบวนการของการสรางสรรคความคิดใหมและผลักดันมันใหเขาสูกระบวนการทํางานท่ีเปน
รูปธรรมเพ่ือการพัฒนาการบริการลูกคาหรือผลผลิตขององคการ ซ่ึงนวัตกรรมผลผลิต (Product 
Innovations) คือการสราง พัฒนาผลิตภัณฑใหดียิ่ง ๆ ข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
และนวัตกรรมกระบวนการผลิต (Process Innovations) คือ การนําเสนอกระบวนการทํางานใหมท่ี
ดีกวาเดิม โดยกระบวนการของการสรางนวัตกรรมสามารถสรุปไดเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การ
สรางสรรคแนวคิด (Idea Creation) 2) การเตรียมการและการวางแผนการปฏิบัติงานจริง (Initial 

Usage/ Problem 

Product/ Process 



 
79 

Experimentation)  3) การศึกษา และคาดการณ ตนทุนคาใชจาย และผลประโยชนที่จะไดรับ 
(Feasibility Determination) 4) การประยุกตใชในข้ันสุดทาย (Final Application) การผลิต นํา
ความคิดใหม ๆ เขาสูตลาด โดยความสําเร็จขององคการแหงนวัตกรรมจะข้ึนอยูกับ โครงสรางองคการ 
และการทํางานรวมกันของสมาชิกในองคการเปนสวนสนับสนุนท่ีสําคัญ 

Laforet and Tann (2006) ศึกษานวัตกรรมท่ีประกอบดวยองคประกอบ 10 ปจจัยไดแก 
จํานวนของความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมในชวง 5 ป จํานวนของผลิตภัณฑใหมในรอบ 5 ป 
จํานวนของการพัฒนาผลิตภัณฑเดิมในรอบ 5 ป จํานวนรางวัลท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีไดรับ  คร้ัง
สุดทายท่ีองคการสรางผลิตภัณฑใหม อัตราสวนยอดขายจากผลิตภัณฑใหม กลุมลูกคาท่ีกําหนด
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ระดับของการลงทุนในเทคโนโลยีในสํานักงาน   ระดับของการ
ลงทุนในเทคโนโลยีในฝายปฏิบัติการ และจํานวนวิธีการทํางานใหมท่ีเกิดข้ึนในรอบ 5 ป โดยพบวา
นวัตกรรมทางดานการสรางวิธี กระบวนการใหมในการดําเนินงานเปนนวัตกรรมท่ีวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมมีมากกวานวัตกรรมทางดานการสรางผลิตภัณฑใหม Regan and Ghobadian 
(2004) พบวาองคการสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือกลุมรุก (Prospectors) และกลุมรับ 
(Defenders) ซ่ึงพบวามีความแตกตางของการเกิดนวัตกรรมอยางเห็นไดชัดกลาวคือองคการกลุมรุก
จะมีแนวโนมในการสราง และพัฒนานวัตกรรมใหมมากกวาในกลุมรับ ในขณะที่กลุมรับจะเนน
การพัฒนาตอยอดจากผลิตภัณฑท่ีมีอยูเดิม และในส่ิงแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วจะ
พบวาองคการจะใหความสําคัญกับนวัตกรรมเปนพิเศษ ท้ังนี้ ในการช้ีวัดนวัตกรรมองคการใน
การศึกษาไดจํากัดความดวยองคประกอบไดแก การปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีมีอยู การสรางผลิตภัณฑ
ใหม การสรางกระบวนการทํางานใหม การสรางผลิตภัณฑท่ีมีลิขสิทธ์ิในชวงเวลาสามป 
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ตารางท่ี 3.4  ตวัแปรนวัตกรรมองคการท่ีนักวิชาการไดใหความสําคัญ 
 

นักวิชาการ 

ตัวแปรนวัตกรรมองคการ 
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การสรางผลิตภณัฑใหม X X X  X 
การสรางกระบวนการผลิตใหม X X X X X 

การเปดตลาดใหม X     
การใชประโยชนจากแหลงวัตถุดิบใหม X     
การสรางโครงสรางองคการแบบใหม X X    

การบริหารจัดการแบบใหม  X  X  
การปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีมีอยู  X X  X 
การปรับปรุงกระบวนการท่ีมีอยู   X X  
การสรางผลิตภณัฑท่ีมีลิขสิทธิ์   X   
จํานวนของความคิดเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑใหม 
    X 

จํานวนรางวัลท่ีเกี่ยวกับ 
นวัตกรรมท่ีไดรับ 

    X 

ครั้งสุดทายท่ีองคการสราง 
ผลิตภัณฑใหม 

    X 

อัตราสวนยอดขายจากผลิตภัณฑใหม     X 
กลุมลูกคาท่ีกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

    X 

ระดับของการลงทุนในเทคโนโลย ี
ในสํานักงาน 

    X 

ระดับของการลงทุนในเทคโนโลย ี
ในฝายปฏิบัติการ 

    X 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงใหเห็นตัวแปรนวัตกรรมองคการท่ีนักวิชาการใหความสําคัญ โดยในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะไดนิยามนวัตกรรมองคการวา คือกระบวนการการสรางใหเกิดความเปล่ียนแปลง
ท้ังใหญและเล็ก เปล่ียนแปลงมากหรือนอย ตอผลิตภัณฑ บริการและกระบวนการในการเสนอความ
ใหมกับองคการซ่ึงเพิ่มคุณคาใหกับลูกคาและความรูขององคการ (Sullivan and Dooley, 2009: 5) 
โดยการกําหนดปจจัยชี้วัดนวัตกรรมองคการที่จะใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบไปดวยการ
สรางกระบวนการผลิตใหม การสรางผลิตภัณฑใหมและการปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีมีอยู (Laforet and 
Tann: 2006) และการเลือกปจจัยในการเปนตัวแทนในการชี้วัดนวัตกรรมองคการนั้นจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองคํานึงถึงความเพียงพอตอการศึกษา ความเปนไปไดในการเก็บขอมูล และความเหมาะสม
ชัดเจนตอการทําการศึกษากับกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรมเปน
สําคัญ (Goffin and Mitchell, 2005: 36) และเม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาการปรับปรุงและการสราง
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการทํางานนั้นนับเปนระดับความสําคัญท่ีตอเนื่องกันของการพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการ ดังนั้น การวิจัยในคร้ังนี้จะรวมตัวแปรเปนตัวแปรดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการพัฒนากระบวนการทํางาน เพื่อความกระชับ และชัดเจนตอการวิเคราะห โดยมี
รายละเอียดของตัวแปรดังตอไปนี้ 

 

 3.3.1  นวัตกรรมผลิตภณัฑ (Product Innovation) 
เพื่อความอยูรอดและความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม องคการจะตอง

พัฒนาผลิตภัณฑของตนใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางแทจริงเพื่อท่ีจะเปน
ประตูเปดทางสูกลุมเปาหมายเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Chunsheng and 
Dapeng, 2007: 27-34) Vermeulen (2005: 432-452) กลาววาการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเปนส่ิงท่ีจะทํา
ใหองคการอยูรอดไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงไมเฉพาะวา
จะตองเปนผลิตภัณฑใหมเทานั้น หากแตตองคํานึงถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิมอีกดวย 
นอกจากนี้ อุปสรรคท่ีสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑคือการขาดการประสานงานท่ีดี
ระหวางหนวยงาน การขาดแคลนทรัพยากรในการพัฒนา โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
จะพบวาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑนั้นจะตองพิจารณาท่ีความเหมาะสมกับขนาด
องคการดวยโดย Fritsch and Meschede (2001: 335-350) สรุปความสัมพันธระหวางนวัตกรรม
องคการกับขนาดขององคการวา ในองคการขนาดใหญจะมีแนวโนมท่ีจะมีสัดสวนของการลงทุน
ดานวิจัยและพัฒนาในนวัตกรรมกระบวนการมากกวานวัตกรรมผลิตภัณฑ ในทางตรงกันขาม 
พบวาในองคการขนาดกลางและขนาดยอมจะลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในนวัตกรรมผลิตภัณฑ
ในสัดสวนท่ีมากกวานวัตกรรมกระบวนการเนื่องจากผลิตภัณฑใหมจะเปนชองทางขององคการใน
การเปดตลาดใหมมากกวานวัตกรรมกระบวนการ 
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ดังนั้นแลวองคการจะตองหาชองทางการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
Mosey (2005: 114- 130) กลาววา องคการจะตองผลักดันใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑโดยส่ิงท่ีสําคัญ
คือ การสนับสนุนใหเกิดการทํางานระหวางสายงาน และการเพ่ิมพันธมิตรในการพัฒนาเพ่ือท่ีจะ
เรียนรูรวมกัน แลกเปล่ียนประสบการณและรวบรวมขอมูลทางดานเทคนิคเพื่อจัดการกับการพัฒนา 
(Laforet and Tann, 2006: 363-380; Verhees and Meulenberg, 2004: 134-154) ท้ังนี้ องคการจะตอง
สรางแนวทางในการพัฒนาข้ึนมาดวยตนเอง ไมสามารถที่จะลอกเลียนจากหนทางความสําเร็จจาก
องคการอ่ืนได ซ่ึงดวยจุดเดนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีความยืดหยุนสูงรวมกับหาก
พัฒนาความสามารถขององคการไดก็จะนําองคการสูความสามารถในการแขงขัน เชนเดียวกับ ใน
เร่ืองของการเพ่ิมจํานวนพันธมิตรในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ Subrahmanya (2009: 104-113) 
กลาววานอกจากปจจัยภายในท่ีจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมองคการแลว ปจจัยภายนอก
อยางพันธมิตรก็มีสวนท่ีสําคัญเปนอันมากในการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมองคการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหากเปนพันธมิตรกับองคการขนาดใหญก็จะเปนแรงผลักดันท่ีดีในดานของการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร ความรู เทคโนโลยีตาง ๆ ตลอดจนความตองการที่ซับซอนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ดวยการมี
เครือขายพันธมิตรจํานวนมากยอมจะสงผลตอการสรางความรูอันเปนพื้นฐานของการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ Verona and Ravasi (2003: 577-606); Zhang, Lim and Cao (2004: 252-261) ไดให
ความสําคัญเปนอยางมากของการพัฒนาวงจรการสรางความรูเพ่ือท่ีจะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ 
ซ่ึงองคการจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูในระดับบุคคลตลอดจนความรูขององคการ
เพื่อใชเปนพื้นฐานในการสรางความรูใหมอันเปนพื้นฐานของการรวมสรางผลิตภัณฑใหม โดย
จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนงานรวมแลกเปล่ียน ถายทอดความรูท่ีมีอยูเพื่อสรางองค
ความรูใหมภายใตเปาหมายองคการท่ีถูกกําหนดไวอยางชัดเจน  

Weiss (2003: 301-314) ทําการศึกษาท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่งเกี่ยวกับการเลือกท่ีจะพัฒนา
นวัตกรรมในภาวการณแขงขัน โดยสรุปไดวา ในภาวะท่ีมีการแขงขันสูง องคการจะเลือกพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑเนื่องจากมีความตองการที่จะหลีกหนีออกจากสมรภูมิการแขงขันดวยการ
พยายามเปดตลาดใหม หาหนทางการแขงขันท่ีมีความรุนแรงนอยกวา ในทางกลับกัน ในภาวะท่ีมี
การแขงขันตํ่า องคการจะมุงพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเนื่องจากมีความผูกขาดในดานผลิตภัณฑ
อยูแลว อีกท้ังแมวาจะไดปรับปรุงผลิตภัณฑใหมก็ไมสามารถท่ีจะเพ่ิมมูลคายอดขายไดมากนัก ซ่ึง
จากประเด็นศึกษานี้ทําใหเห็นไดถึงความสัมพันธของการเลือกพัฒนานวัตกรรมที่แตกตางกันไป
ตามสถานการณบนการพิจารณาตามความนาจะเปนในการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ Lee and 
Atuahene-Gima (2001: 1123-1134) เปนอีกกลุมนักวิชาการท่ีใหความสําคัญกับการศึกษานวัตกรรม
ผลิตภัณฑกับปจจัยภายนอกองคการ โดยพบวา ปจจัยภายนอกและส่ิงแวดลอมนับเปนปจจัยท่ีมี
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ความสําคัญอยางมากตอการประสบความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ โดยปจจัย
ภายนอกหมายถึงการมีเครือขายองคการเพื่อรวมแลกเปล่ียนถายทอดความรู ขอมูลตาง ๆ แกกัน 
และการอยูในส่ิงแวดลอมท่ีมีการแขงขันท่ีรุนแรงก็จะเปนการผลักดันการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑอยางรวดเร็วข้ึนไปอีก อยางไรก็ตาม ยังพบวาปจจัยดานเครือขายการเมือง เชน
ความสัมพันธสวนตัวกับภาครัฐไมไดมีอิทธิพลตอความสําเร็จของนวัตกรรมผลิตภัณฑแตอยางใด 
ท้ังนี้ ในการวิจัยคร้ังนี้จะไดยึดความหมายและแนวคิดของนวัตกรรมผลิตภัณฑตาม Vermeulen 
(2005: 432- 452) ซ่ึงมุงอธิบายใหเห็นถึงการสรางผลิตภัณฑใหมและการพัฒนาผลิตภัณฑเดิมท่ีมีอยู 
 

3.3.2  นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
นวัตกรรมกระบวนการจะมุงใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงปรับปรุงกระบวนการใน

การผลิตโดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลิตภาพและระดับผลการดําเนินงานใหกับองคการ
อันจะเปนหนทางในการสรางและรักษาไวซ่ึงความสามารถในการแขงขันขององคการ Lin and 
Cheng (2007) ไดใหความสําคัญเปนอันมากกับนวัตกรรมกระบวนการการบริหารองคการ โดย
กลาววานวัตกรรมกระบวนการไมวาจะเปนแบบฝงลึกหรือแบบส่ังสมก็ตามจะมีบทบาทท่ีสําคัญ
มากกวานวัตกรรมในรูปแบบอ่ืนในการเพ่ิมระดับผลการดําเนินงานขององคการ โดยกระบวนการ
ของนวัตกรรมจะชวยสงเสริมในดานของความเปนผูนํา การเปล่ียนแปลง การติดตอส่ือสาร เปนตน 
Savitz and Kaluzny  (2000: 366-377) กลาววานวัตกรรมกระบวนการคือความสามารถในการลดตนทุน
และการยกระดับคุณภาพโดยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการนั้นจะสําเร็จไดก็ตอเม่ือ
ไดรับการเอาใจใสจากระดับบริหาร การมีพันธมิตรท้ังภายในและภายนอกองคการในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและทรัพยากร และท่ีสําคัญจะตองมีการประเมินผลและติดตามระดับผลการ
ดําเนินงานขององคการพรอมท้ังการสงผลยอนกลับเพื่อการวิเคราะหหาสาเหตุและวางแผนการใน
การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ  

Cefis and Masili (2005: 1167-1192) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางนวัตกรรมองคการและ
การอยูรอด โดยพบวานวัตกรรมองคการมีสวนสําคัญเปนอันมากกับการอยูรอดขององคการ ท้ังนี้ 
ยังพบวาประเภทของนวัตกรรมทําใหเกิดความแตกตางของการอยูรอดอีกดวย โดยนวัตกรรม
กระบวนการจะมีบทบาทท่ีสําคัญมากในการเพ่ิมโอกาสในการอยูรอดขององคการรวมท้ังยังสราง
ความสามารถในการแขงขันใหกับองคการ ในขณะท่ีนวัตกรรมผลิตภัณฑจะมีสวนในการเพิ่มอัตรา
การอยูรอดใหกับองคการก็ตอเม่ือตองอธิบายรวมกับนวัตกรรมกระบวนการเทานั้น เชนเดียวกัน 
Bender, et al. (2000: 17-24) กลาววาในองคการใดก็ตามการรักษาไวซ่ึงความสามารถในการ
แขงขันจะเปนหนทางในการนําพาองคการสูความสําเร็จ โดยท่ีนวัตกรรมกระบวนการจัดวาเปน
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หนึ่งในกุญแจสําคัญในการสรางและรักษาไวซ่ึงความสามารถในการแขงขัน ฉะนั้นจึงเปนหนาท่ีท่ี
องคการตองสรางใหเกิดซ่ึงนวัตกรรมกระบวนการ ซ่ึงปจจัยที่สําคัญในการสรางนวัตกรรม
กระบวนการนั้นไดแก วิสัยทัศน (Vision) การทํางานเปนทีม (Teaming) การเก็บและถายทอดขอมูล 
(Information Storageand Processing) และการกําหนดเวลาที่ชัดเจนของโครงการ (Project 
Constraint) โดยพบวาการกําหนดเวลาท่ีชัดเจนของโครงการพัฒนาใดใดเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ
ท่ีสุดเนื่องจากจะเปนการติดตามการดําเนินงานไมใหลมหายในระหวางการพัฒนา ตลอดจนการ
สรรหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อการพัฒนา 

Hwang and Lee (2000: 728-733) อธิบายวา นับต้ังแตอดีตในยุคปฏิวัตอุตสาหกรรมจะพบ
ไดวา กระบวนการในการทํางานไดถูกการปรับเปล่ียนจัดการเพ่ือใหเกิดผลิตภาพมาจนถึงยุคปจจุบัน 
การปรับเปล่ียนกระบวนการอยูเสมอก็ยังคงมีความสําคัญเปนอยางมาก การใชเคร่ืองจักรกลใหม ๆ 
ท่ีทันสมัยในการทํางานเพียงอยางเดียวไมอาจเพิ่มผลิตภาพ และประสิทธิภาพใหองคการไดเพียงพอ 
ดังนั้น องคการจะตองมุงสรางกระบวนการทํางานใหม (Business Process Re Engineering-BPR) 
ดวยการแลกเปล่ียนความรูและขอมูล การสรางเครือขายควบคุมคุณภาพ หรือการประเมินผลการ
ดําเนินงานภายใน เปนตน  โดยจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานของความรูในรายละเอียดของการทํางาน
อยางถองแท และการสนับสนุนจากระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ ตลอดจนหนวยงานของรัฐในอีก
ทางหนึ่ง Piper (2008) กลาววาในอดีตการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑนั้นจะขึ้นอยูกับการให
ความสําคัญกับนวัตกรรมกระบวนการเปนสําคัญ จนกระท่ังในภายหลังวิสาหกิจจํานวนมากไดยาย
หนาท่ีในกระบวนการผลิตไปสูการจางงานภายนอก (Out Sourcing) ซ่ึงแมวิธีการดังกลาวจะชวย
เพิ่มผลกําไรไดก็ตามหากแตก็เปนเพียงช่ัวระยะเวลาส้ันเทานั้น ในขณะเดียวกัน ก็จะเปนการลด
ความสามารถในการแขงขันทางดานผลิตภัณฑในระยะยาวอันเนื่องจากการขาดการบูรณาการ
ระหวางนวัตกรรมกระบวนการกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ  Reichstein and Salter (2006: 653-682) ก็
เปนนักวิชาการอีกทานหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธของนวัตกรรมผลิตภัณฑและ
นวัตกรรมกระบวนการ ซ่ึงแสดงความเห็นวา นวัตกรรมกระบวนการเกิดข้ึนก็เพื่อชวยในการ
สงเสริมผลิตภาพและการเปล่ียนแปลงกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยนวัตกรรมกระบวนการจะ
เกี่ยวของกับการสรรหาเครื่องจักรใหม การเปล่ียนแปลงกระบวนการในการผลิต และยังเกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชวิธีการบริหารจัดการในรูปแบบใหม ซ่ึงจะเห็นไดวานวัตกรรม
องคการจะเกี่ยวของไมเฉพาะดานเทคนิคในการทํางานเทานั้น หากแตยังเกี่ยวของกับการจัดการ
องคการอีกดวย นอกจากนี้แลวจะพบวานวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมผลิตภัณฑตางมี
ความสัมพันธกันอีกดวยเพราะเม่ือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑใหมก็ยอมจะตองการนวัตกรรม
กระบวนการใหมเชนกัน ท้ังน้ีในการวิจัยในคร้ังนี้จะไดกําหนดนิยามปฏิบัติการของ Reichstein and 
Salter (2006: 653-682) เปนสําคัญ 
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3.4  เครือขายองคการ (Inter-Organizational Network) 
 

การวิเคราะหองคการในระบบเปดเปนรูปแบบการพิจารณาท่ีใหความสําคัญกับระดับ
ความสัมพันธท่ีแนนแฟนระหวางองคการกับส่ิงแวดลอม และเปนท่ีแนนอนวาส่ิงแวดลอมซ่ึง
หมายถึง องคการอ่ืนหรือองคการภายนอกไดทวีบทบาทและความสําคัญของการเปนปจจัยหนึ่งท่ี
สงผลอยางมากแกการเรียนรูเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมกับองคการไมวาจะมีขนาดเชนไร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีอํานาจตอรองตํ่าในดานตาง ๆ ฉะนั้น  ความสัมพันธ
ระหวางองคการและพันธมิตรทางธุรกิจ เชน ผูจัดสงวัตถุดิบ หนวยงานภาครัฐ หรือกระท่ังลูกคาจะ
เปนปจจัยท่ีนําพาไปสูการพัฒนาเครือขายองคการจะทวีความสําคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ และจะชวยใน
การขจัดขอดอยของทรัพยากรที่มีจํากัด (Lin and Cheng, 2007: Mohannak, 2007: 236-251) อันจะ
เปนการสงเสริมการเรียนรูรวมกัน (Pedler, Burgoyne and Boydell, 1991; Watkins and Marsick, 
1993) และจะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ (Steinghoff and Burgess, 1989: 25-26)  

ความหมายของเครือขายองคการในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะอธิบายตามแนวคิดของ Nohria 
and Eccles,1992 ท่ีกลาวอธิบายเครือขายองคการวาหมายถึงโครงสรางท่ีผูกตัวละครในระบบสังคม
เขาไวดวยกัน โดยตัวละครนี้อาจหมายถึง บทบาท บุคคล องคการ อุตสาหกรรม หรือกระท่ังชนชาติ 
ซ่ึงการผูกเขาดวยกันนี้อาจจะตั้งอยูบนพื้นฐานของการสนทนา ความรัก มิตรภาพ อํานาจ การ
แลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ การแลกเปล่ียนขอมูล หรืออะไรก็ตามที่สรางใหเกิดโครงสรางของ
ความสัมพันธ ซ่ึงในความหมายอยางกวางนั้น โครงสรางขององคการใดใดในสังคมอาจนับไดเปน
เครือขาย ท้ังนี้ องคการแบบเครือขาย มักจะเปนท่ีเขาใจถึงการใชเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสาร 
เชน การใชโทรศัพท การใชเคร่ืองโทรสาร การใชอินเตอรเน็ต เปนตน ในความเปนจริงแลวนั้น
เทคโนโลยีเหลานี้ไมไดหมายถึงการเปนเครือขายขององคการหากแตเปนส่ิงท่ีชวยสนับสนุนใหเกิด
ความมีประสิทธิภาพขององคการแบบเครือขายดวยการสรางใหเกิดความรวดเร็วของขอมูล สราง
ใหเกิดความงายในการเขาถึงขอมูล การใชเทคโนโลยีเหลานี้ไมอาจจะทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพ
ของเครือขายไดเพราะเครือขายนั้นจะตองอาศัยความสัมพันธท่ีแข็งแกรง ในหลากหลายประเด็นซ่ึง
จะเกิดข้ึนไดก็เฉพาะความสัมพันธแบบซ่ึงหนาเทานั้น (Face-to-Face Interaction) Casson and Cox 
(1997: 175) กลาววา เครือขายองคการมีความหมายท่ีแตกตางกันและแตกตางกันไปในแตละบุคคล 
อยางไรก็ตาม ความหมายระดับองคการโดยพ้ืนฐานคือ กลุมการเช่ือมโยงท่ีผูกกันไวท้ังทางตรงและ
ทางออมตอสมาชิกระหวางองคการ ขณะเดียวกัน Ebers (1997: 15-34) กลาววา เครือขายความสัมพันธ
ระหวางองคการ หมายถึง การที่องคการต้ังแตสององคการขึ้นไปมีปฏิสัมพันธตอกันหรือมีการ
ถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ (Smith, 1997: 115) และอธิบายถึงปจจัยท่ีสําคัญสามประการท่ี
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จะสามารถอธิบายไดถึงเครือขายความสัมพันธระหวางองคการโดยมีพื้นฐานของทฤษฏีองคการอัน
ไดแก การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ (Resource Flows) ความไววางใจระหวางองคการ (Trust) 
และการถายทอดขอมูล ความรูระหวางองคการ (Information Flows) (Brass and Burkhardt, 1992: 197; 
Casson and Cox, 1997: 175-178; Dubois and Hakansson, 1997: 43-64; Lipparini and Sobrero, 
1997: 200-216; Lutz, 1997: 220-223; Yoo, 2003: 18-30) เนื่องจากท้ังสามปจจัยนี้จะชวยองคการ
ใหเกิดความรวมมือ ถายทอดความรู วิธีการระหวางกัน เสริมอํานาจตอรองในการแขงขัน และชวย
ในการปรับลดตนทุนจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ในขณะเดียวกัน Dubois and 
Hakansson (1997: 44-45) จํากัดความหมายของความสัมพันธระหวางองคการวาจะตองประกอบไป
ดวย การมีระยะเวลาและความตอเนื่องในการปฏิสัมพันธ (Continuity) การมีการปฏิสัมพันธท่ี
ชัดเจนของตัวแทนในแตละองคการ (Complexity) การมีความสัมพันธอยางไมเปนทางการ (Low 
Degree of Formalization) การมีทรัพยากรที่จําเปนแกท้ังสองฝาย (Symmetry in Resources and 
Initiative) การพยายามปรับเปล่ียนสูส่ิงท่ีดีกวาเพื่อองคการคูคา (Adaptations Made Between 
Parties) การมีความขัดแยงบาง (Cooperation and Conflict are Present) 

Kilmann and Kilmann (1991) อธิบายวาการจัดการเครือขายความสัมพันธ (Networking 
Capability) ท้ังในระดับบุคคล (Individual) องคการ (Organization) สถาบัน (Institution) จนไปสู
ระดับชาติ (Nation) เปนการถายทอดความรู ขอมูลตาง ๆ ระหวางสมาชิกในองคการไมวาจะ
หนวยงานใดก็ตามหรือกระท่ังสมาชิกภายนอกองคการ นับวาเปนส่ิงท่ีมีผลอยางมากตอการเกิดผล
การดําเนินงานและความสามารถในการแขงขันขององคการผานการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซ่ึงการ
สรางเครือขายความสัมพันธนั้นจะเกิดข้ึนยากในกรณีขององคการขนาดใหญ ในทางกลับกัน
สําหรับองคการขนาดกลางและขนาดยอมยอมจะมีความเปนไปไดมากกวาในทางปฏิบัติ และจาก
ประเด็นนี้ยอมจะทําใหเปนจุดแข็งท่ีแตกตางอีกดานหน่ึงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Nathan and Cummings (1991) ไดแสดงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเครือขายความสัมพันธวา 
การรวมมือกันระหวางองคการอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยจะเปนการชวยสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางดานของการคนควาวิจัยไดเปนอยางดีกวาการท่ีสวนใดสวนหนึ่งจะทําการพัฒนา
ดวยตนเอง เนื่องจากจะเปนการชวยกระจายความเส่ียงและรายจายเปนอยางดี  

จากท่ีไดกลาวมาถึงความสัมพันธระหวางเครือขายนั้นจะพบวาเนื่องจากเครือขายองคการ
เปนแนวคิดท่ีมีความเปนนามธรรมสูง ดังนั้น การวิเคราะหเครือขายนั้นจึงไมไดมีการกําหนดไว
ตายตัวโดยสามารถวิเคราะหไดท้ังในระดับบุคคล กลุมหรือองคการ และยังสามารถศึกษาไดท้ัง
องคประกอบของเครือขายและรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธขององคการ (Ebers, 1997: 15) 
โดย Nohria (1992: 1-4) กลาววา เครือขายองคการนั้นสามารถศึกษาไดในหลายระดับท้ังการศึกษา
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ในระดับบุคคลและระดับองคการ หรือการศึกษาจากองคการขนาดเล็กไปจนกระท่ังองคการขนาด
ใหญ เครือขายองคการไดพัฒนาเปนอยางมากเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยองคการไดให
ความสําคัญเปนอันมากกับการปรับโครงสรางองคการภายในเพ่ือใหสอดรับกับเครือขาย
ความสัมพันธภายนอก อาทิ เชน ลูกคา ผูจัดสงวัตถุดิบ หรือแมแตคูแขง เปนแนวคิดเพื่อใหเกิด
ความรวมมือระหวางกันมากยิ่งข้ึน (Collaboration) ซ่ึงตรงกันขามกับแนวคิดของ Porter (1990) ท่ี
ใหความสําคัญวาการตลาดจะข้ึนอยูกับความรุนแรงของการแขงขันเปนสําคัญ ทวา ในปจจุบัน
รูปแบบความสัมพันธไดปรับเปล่ียนมาสูการตลาดท่ีข้ึนอยูกับระบบเครือขายทางสังคม โดย
โครงสรางแบบเครือขายนี้มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีสงผลตอพฤติกรรมองคการใน 2 แงมุมไดแก 1) 
โครงสรางของการรวมมือระหวางกันจะสงผลแกการกระจาย สงผานขอมูลขาวสาร แกพันธมิตรใน
เครือขาย และ 2) ดังนั้น ความรูขององคการจะข้ึนอยูกับตําแหนง สถานะขององคการในเครือขาย 
ท้ังนี้ ประเด็นสําคัญของเครือขายในระดับองคการคือลักษณะและระดับของความสัมพันธท่ี
องคการมีระหวางกัน เนื่องจากขอบเขตขององคการไดขยายวงกวางออกไปเปนอยางมากซ่ึงรวมถึง
รูปแบบของความรวมมือระหวางตลาดและองคการ ซ่ึงรูปแบบน้ีอาจหมายถึงการรวมทํากิจการ 
(Joint Ventures) การซ้ือลิขสิทธ์ิ (Licensing) หรือการรวมมือระยะยาวในรูปแบบ ขอตกลงอ่ืน จาก
แนวคิดการสรางหรือซ้ือ (Make or Buy) ไดเปล่ียนแปลงมาสูแนวคิดของการสรางหรือรวมมือ 
(Make or Cooperate) (Kogut, Shan and Walker, 1992) ในขณะเดียวกันนั้น Laat (1997: 146) 
อธิบายถึงรูปแบบความสัมพันธท่ีใกลเคียงกันอันไดแก ความสัมพันธท่ีตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธ
เปนสําคัญ เชน การรวมทํากิจการ การรวมมือทางดานการวิจัย การรวมมือของแผนกวิจัยและพัฒนา 
ในขณะท่ีความสัมพันธท่ีไมตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธมากนัก ไดแก การแลกเปล่ียนเทคโนโลยี  
การรวมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี ความสัมพันธแบบผูจัดสงสินคาและลูกคา และความสัมพันธเชิง
ลิขสิทธ์ิ และ Oliver (1987) กลาววาความสัมพันธระหวางองคการสามารถพิจารณาไดในหลาย
แงมุม ดังนี้ 1) กิจกรรมหรือการเช่ือมโยง เชนการถายทอดขอมูลหรือทรัพยากร การทํางานโครงการ
รวมกัน การติดตอส่ือสาร การตกลงท้ังทางวาจาและลายลักษณอักษร การตั้งสมาคมการคา การ
สรางแฟรนไชส เปนตน 2) กรอบของการอางอิง (Frame of Reference) ซ่ึงใชเปนกรอบใน
การศึกษากรอบปรากฏการณตาง ๆ ขององคการ เชน ความสัมพันธระหวางลูกคา ผูผลิต องคการ
ระหวางประเทศ กระบวนการจัดต้ังนโยบาย กระบวนการเจรจาตอรอง ความรับผิดชอบทางสังคม  
และ 3) โครงสรางของความสัมพันธระหวางองคการ หมายถึง การใหความสําคัญกับโครงสราง
องคการท่ีมีความสัมพันธกับองคการอ่ืน และระดับของการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวาง
องคการมีตั้งแตความสัมพันธพื้นฐานท่ีสุดคือระดับขององคการตอองคการ (Dyadic) ระดับองคการ
ท่ีฝงตัวอยูในระบบเครือขายองคการ และระดับเครือขายองคการ  
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การวิเคราะหเครือขายความสัมพันธองคการในแงมุมของการศึกษาองคประกอบของ Scott 
(1991) สรุปไดวาขอมูลท่ีเกี่ยวกับสังคมวิทยาของเครือขายองคการนั้นสามารถแบงไดเปนรูปแบบ
ตาง ๆ แตรูปแบบที่มีความสําคัญตอการวิเคราะหเครือขายคือ ขอมูลความสัมพันธ (Relational 
Data) ซ่ึงใหความสําคัญกับการติดตอ การเช่ือมโยง การพบปะ เพื่อเปนการวิเคราะหถึง
ความสัมพันธระหวางกัน ท้ังนี้ Scott (1991) ไดใหความสําคัญกับการศึกษาถึงปจจัยสามสวนท่ีมี
ความสําคัญแกการวิเคราะหเครือขายองคการอันไดแก ความหนาแนนของโครงสรางเครือขาย 
(Density) ความเปนศูนยกลาง (Centrality) และความเปนกลุมในองคการ (Cliques) โดยสรุปไดวา 
ความหนาแนนของเครือขายองคการคือ การท่ีองคการตาง ๆ ไดมีการเช่ือมโยงถึงกันตออัตราสวนท่ี
มีความเปนไปไดท่ีองคการท้ังหมดนั้นจะสามารถเช่ือมโยงถึงกันไดซ่ึงนั่นหมายถึงวาองคการจะมี
ทางเลือกและลดการพึ่งพามากยิ่งข้ึน (Brass and Burkhardt, 1992: 194)   และความเปนศูนยกลาง
จะหมายถึงการท่ีองคการหน่ึงเปนศูนยกลางในการเช่ือมโยงตอองคการอื่น ๆ (Local Centrality: 
Degree) และพิจารณาไดในแงมุมของความใกลชิด (Closeness) ท่ีเปนระยะทางท่ีส้ันท่ีสุดในการ
ติดตอกับหนวยหนึ่ง ๆ ซ่ึงเปนการพิจารณาถึงการหลีกเล่ียงการควบคุมจากหนวยอ่ืน นอกจากนี้ ใน
แงมุมของการเปนศูนยกลางของการเช่ือมโยงจากกลุมองคการหนึ่งสูอีกกลุมองคการหนึ่งซ่ึงจะมี
ความสําคัญเปนอยางมากตอการพึ่งพาและอํานาจขององคการ (Betweeness, Gate Keeper) (Global 
Centrality) (Brass and Burkhardt, 1992: 191-195; Krackhardt, 1992: 223-225)  ในขณะท่ีความ
เปนกลุมในองคการจะใหความสําคัญกับการวิเคราะหถึงกลุมยอยตาง ๆ ในองคการ  

Sumit (1998) กลาววาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมเพ่ือความ
บันเทิงนับไดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังโครงสราง เทคโนโลยีและ
ขอกําหนด กฎเกณฑตาง ๆ จากปจจัยเหลานี้ทําใหองคการตางใหความสําคัญกับการรวมมือกันมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะรักษาใหองคการอยูรอด โดยแบงรูปแบบของความสัมพันธตามระดับความแนนแฟน 
จากมากไปหานอยออกเปน 6 ระดับดวยกันอันไดแก การควบรวมกิจการ การมีสวนรวมในกิจการ 
(Minor Stake) การรวมมือทําธุรกิจ การเปนพันธมิตรในการคนควาและวิจัย การเปนผูถือลิขสิทธ์ิ
รวมหรือเปนผูจัดสงวัตถุดิบ (Supply or Licensing) และการแลกเปล่ียนสินทรัพยระหวางกัน (Asset 
Swapping) เชนการแลกเปล่ียนสินทรัพย หรือการเขาซ้ือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งท่ีใหการ
บริการองคการพันธมิตร นอกจากน้ียังมีรูปแบบความสัมพันธท่ีไมไดใชในการวิจัยหากแตมีความ
นาสนใจรวมอยูดวยไดแก การเปนพันธมิตรทางดานการจัดจําหนายหรือการทําการตลาด (Marketing 
or Distribution Alliance) และจากการศึกษาพบวา องคการจะมีแนวโนมในการรวมมือกับองคการท่ี
เคยมีความสัมพันธกันมากอน และจะมีความรวมมือกันกับคูแขงรอบนอก (Peripheral Competitor) 
ซ่ึงหมายถึงคูแขงท่ีทําธุรกิจประเภทเดียวกันแตดําเนินกิจการในคนละพื้นท่ีมากกวาคูแขงโดยตรง  
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โดยสรุปแลว เม่ือเง่ือนไขขององคการคือการอยูในส่ิงแวดลอมระบบเปด และไดรับ
การศึกษาไมวาจะในระดับบุคคล กลุมหรือองคการก็ตาม ความสัมพันธระหวางองคการจะเปนสงท่ี
มีอิทธิพลเปนอยางมากท้ังดานบวกและดานลบ ดังนั้น จะตองมีความเขาใจถึงวาเครือขายหรือ
ความสัมพันธระหวางองคการเปนเชนไร มีลักษณะหรือระดับอยางไร ซ่ึงในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะ
ใหความหมายของเครือขายองคการวาหมายถึง โครงสรางท่ีผูกตัวละครในระบบสังคมเขาไว
ดวยกัน โดยตัวละครนี้อาจหมายถึง บทบาท บุคคล องคการ อุตสาหกรรม หรือกระท่ังชนชาติ ซ่ึง
การผูกเขาดวยกันนี้อาจจะต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการสนทนา ความรัก มิตรภาพ อํานาจ การ
แลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ การแลกเปล่ียนขอมูล หรืออะไรก็ตามที่สรางใหเกิดโครงสรางของ
ความสัมพันธ (Nohria and Eccles ,1992) และในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จึงจะไดใชแนวคิดเครือขาย
องคการของ การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ (Resource Flows) การไววางใจระหวางองคการ 
(Trust) และการถายทอดขอมูล ความรูระหวางองคการ (Information Flows) (Casson and Cox, 
1997: 175-178) และแนวคิดของ Dubois and Hakansson , 1997: 44-45 เปนหลักเนื่องจากจะเห็นได
วาสามารถนํามาประยุกตใชไดกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางเหมาะสมและยังสามารถ
ทําใหเกิดความเขาใจท่ีละเอียดมากยิ่งข้ึนในการวิเคราะหขอมูลที่ได และตารางท่ี 3.5 แสดงใหเห็นถึง 
ตัวแปรเครือขายองคการท่ีนักวิชาการไดใหความสําคัญ โดยมีรายละเอียดของตัวแปรท่ีได
ทําการศึกษาดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 3.5  ตวัแปรเครือขายองคการท่ีนักวิชาการไดใหความสําคัญ 
 

 

นักวิชาการ  
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การถายทอดทรพัยากร 
ระหวางองคการ 

 X   X  

ความไววางใจระหวางองคการ  X     
การถายทอดขอมูล ความรู 

ระหวางองคการ 
 X     

ความสัมพันธดานการวิจัยและพัฒนา   X X X  
ความสัมพันธดานลิขสิทธิ์ X  X X X  

ความสัมพันธดานการรวมดําเนินกิจการ   X    
การเขาถือหุน    X   

ขอตกลงดานการตลาด    X   
การรวมมือทําโครงการ  X   X X  
ขอตกลงดานการยินยอม    X   

ขอตกลงดานการจัดสงวัตถุดบิ    X X  
ขอตกลงท่ีไมอาจระบุประเภท    X   

การควบรวมกิจการ     X  
การมีระยะเวลาและความตอเนื่องใน

การมีปฏิสัมพันธ  
     X 

การมีการปฏิสัมพันธท่ีชัดเจนของ
ตัวแทนในแตละองคการ 

     X 

การพยายามปรับเปลี่ยนสูสิ่งท่ีดีกวาเพ่ือ
องคการคูคา 

     X 

การมีทรัพยากรท่ีจําเปนแกกัน      X 
การปรึกษาหารือ ประชุมสวนตัว      X 
การมีสวนรวมของกรรมการบริษัท     X  
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 3.4.1  การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ (Resource Flow) 
 การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการในเครือขายนั้นนับเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญ
เปนอยางมากเนื่องจากโดยธรรมชาติแลวทุกองคการมีพื้นฐานท่ีตั้งอยูในส่ิงแวดลอมระบบเปดและ
ความจํากัดของทรัพยากรภายในองคการดังนั้นจึงจําเปนท่ีองคการจะตองแสวงหาทรัพยากรจาก
องคการอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีขอจํากัดทางดานทรัพยากร  
 Yoo (2003: 18-30) กลาวโดยสรุปใหเห็นถึงความสําคัญของเครือขายองคการในการพัฒนา
ใหเกิดทุนทางสังคม (Social Capital) อันจะทําใหเกิดการถายทอดทรัพยากรระหวางองคการใน
เครือขายโดยทรัพยากรนี้อาจหมายถึงทรัพยากรดานบุคลากรหรือทรัพยากรดานการเงินซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะนําพาองคการสูความสําเร็จ นอกจากน้ียังไดช้ีใหเห็นถึงประเด็นท่ีวา
ภายในเครือขายควรจะมีองคการที่เปนสมาชิกท่ีแตกตางกัน (Heterogeneity) เนื่องจากหากวา
องคการท่ีเปนสมาชิกมีลักษณะเหมือนกันแลวจะทําใหเกิดการขาดแคลนและแยงชิงทรัพยากร
ภายในเครือขายได Lee (2008: 8-11) อธิบายถึงเครือขายองคการบนพื้นฐานของทฤษฏีนิเวศวิทยา
ประชากร (Population- Ecological Theory) วาแนวคิดท้ังสองตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันโดย
เครือขายองคการจะชวยใหองคการในภาวะของการคัดเลือกสามารถอยูรอดตอไปไดเนื่องจากการ
ไดมาซ่ึงทรัพยากรจากระบบส่ิงแวดลอมใหม ในทางกลับกันก็อาจเกิดภาวะของการชวงชิง แขงขัน
เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรก็เปนไดเชนกัน Salman (2002: 8-10) กลาววา ส่ิงท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งใน
การสรางความผูกพันไวซ่ึงความสัมพันธของเครือขายองคการคือ การถายทอดทรัพยากรระหวาง
องคการโดยทรัพยากรในที่นี้อาจหมายถึงซ่ึงวัตถุท่ีสามารถจับตองไดหรือท่ีจับตองไมไดก็ได 
(Material, Non Material Resources) เชน ความรู ขอมูลขาวสาร การเงิน เปนตน ยกตัวอยางเชนการ
รวมใชหองทดสอบรวมกันเพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรการเงิน รวมถึงการรวมแลกเปล่ียน
ความรู เปนตน  
 Rose (1981: 92-108) ศึกษาเร่ืองเครือขายองคการโดยท่ีหนึ่งในปจจัยท่ีสําคัญของการ
วิเคราะหคือ การใชแนวคิดของการแลกเปล่ียนทรัพยากร (Exchange Perspective) โดยอธิบายสรุป
ถึงพื้นฐาน 3 ประการความสําคัญท่ีมีตอเครือขายองคการไดวา 1) มีพื้นฐานของผลประโยชนสวน
ตนเปนแรงขับเคลื่อนในเครือขาย 2) เนื่องจากอยูในระบบเปด องคการจะตองทําการแลกเปล่ียน
อยางตอเนื่องเพื่อความอยูรอด และ 3) เครือขายสามารถจํากัดความไดวาคือ ผลรวมของความสัมพันธ
ของการแลกเปล่ียน ซ่ึงในรายละเอียดแลวนั้นการแลกเปล่ียนทรัพยากรมุงใหความสําคัญท่ีการศึกษาถึง 
การแลกเปล่ียนทางดานการเงิน (Financial Exchange) การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร (Information 
Exchange) และการสนับสนุน (Moral Support) ในอีกมุมมองหนึ่งท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรขององคการ Pablo 
(2005: 437-440) อธิบายวาความรูขององคการนั้นจะตองอาศัยทรัพยากรในการสงเสริม โดย
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ทรัพยากรนั้นอธิบายไดดวยแนวคิดทุนทางสังคม กลาวคือการมองเครือขายองคการเปนพื้นท่ีท่ี
องคการท่ีเปนสมาชิกแตละองคการจะสามารถแสวงหาประโยชนจาความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวาง
องคการ ท้ังนี้ ทรัพยากรไมไดหมายถึงมิติของวัตถุ ส่ิงของหากแตมีความหมายในเร่ืองของ
ความสัมพันธ ความรวมมือระหวางองคการไมวาจะเปนผูจัดสงสินคา หรือลูกคา 
 โดยสรุปแลวจะพบวา การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการน้ันสามารถเปนไดท้ัง
ทรัพยากรที่จับตองไดและท่ีจับตองไมไดซ่ึงจะมีความสําคัญเปนอยางมากตอความสัมพันธใน
เครือขายองคการ โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะยึดแนวคิดของ Salman (2002: 8-10) เปนสําคัญใน
การวิเคราะห 
 
 3.4.2  การถายทอดขอมูล ความรูระหวางองคการ (Information Flow) 
 การถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีนักวิชาการไดใหความสําคัญ
เปนอันมาก ยุคของการแขงขันทางดานความรู ซ่ึงการพ่ึงพาเพียงขอมูลขาวสารภายในองคการเพียง
อยางเดียวจะเปนการปดกั้นการพัฒนาองคการในระยะยาวเนื่องจากเทคโนโลยีในพัฒนาไปอยาง
มากจนทําใหส่ิงแวดลอมขององคการพัฒนาไปสูสังคมท่ีมีความเปดกวางเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะตองรวมกลุมเพื่อมุงสรางโอกาสใหกับตนเอง 
 Mentzas, et al. (2006) ไดศึกษาเกี่ยวกับเครือขายองคการเพื่อการถายทอดขอมูล ความรู
ระหวางองคการโดยกลาววา การถายทอดขอมูล ความรูคือ การเคล่ือนยายขอมูล ความรูจากองคการ
หนึ่ง ๆ ไปสูองคการอ่ืน ๆ ซ่ึงกระบวนการของการถายทอดขอมูล ความรูนี้อาจเกิดข้ึนไดตั้งแต
กระบวนการถายทอดผานระบบอิเลคทรอนิกสตลอดจนการทํางานประสานงานรวมกัน และความรู
นั้นสามารถแบงยอยออกไดเปนหลายระดับตั้งแตการแลกเปล่ียนไปจนสูการคาขาย และต้ังแต
เครือขายท่ีอยูในระบบปดจนชุมชนในระบบเปด และยังพบวาการถายทอดขอมูล ความรูดวยระบบ
คอมพิวเตอรจะเหมาะสมกับความรูแบบชัดแจงเทานั้น ในขณะท่ีความรูแบบฝงลึกจะตองตระหนัก
ถึงพ้ืนฐานทางดานวัฒนธรรม และการใหคุณคาเปนสําคัญ Elliot (2007) กลาววา การมีสวนรวม
ในเครือขาย (Network Participation) จะชวยใหองคการมีชองทางในการถายทอดขอมูลขาวสารตาง 
ๆ ระหวางองคการเชน ขอมูลทางดานราคา ขอมูลทางดานผลิตภัณฑ ขอมูลทางดานกระบวนการ
สรางขอมูลทางดานเทคนิควิธีการใหม ๆ ท่ีไดพัฒนาไปเปนตน โดยรวมแลวการกระจายขอมูล
ขาวสารนี้จะสรางใหเกิดการพัฒนากับคุณภาพขององคการ  
 Wincent, Anokhin and Boter (2009: 60) อธิบายโดยสรุปไดวายิ่งเครือขายองคการมีขนาด
ใหญเทาใดก็ยิ่งเปนการเพ่ิมโอกาสในการส่ังสมขอมูลท่ีมากกวาในเครือขายองคการที่มีขนาดเล็ก 
ซ่ึงขอมูลภายในเครือขายนี้เองจะมีประโยชนอยางมากในการในการที่องคการจะนําไปประยุกตใช
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เพื่อแกปญหาหรือเพื่อเปนพื้นฐานในการสรางนวัตกรรมใหม อยางไรก็ตาม แมวาในเครือขาย
องคการขนาดใหญจะมีโอกาสในการส่ังสมขอมูลท่ีมากกวาก็ตาม ทวา ในความเปนจริงแลวไมทุก
องคการท่ีจะมีความสามารถในการเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน อันอาจนําพาสูปญหาของความ
ไมเช่ือถือระหวางองคการ นอกจากขนาดของเครือขายองคการแลวความแตกตางขององคการที่เปน
สมาชิกในเครือขายก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน Pittaway, et al (2004); Tracey and Clark 
(2003) กลาววาเครือขายองคการชวยในการสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางและพัฒนานวัตกรรมภายในองคการผานการถายทอด
ขอมูล ขาวสารระหวางกัน (Pablo, 2005) ซ่ึงในเครือขายองคการที่มีองคการที่มีความแตกตางกันจะ
เปนประโยชนในการสรางแนวคิด และขอเสนอแนะท่ีแตกตางกันออกไปเพ่ือการพัฒนาซ่ึง
กระบวนการหรือผลิตภัณฑใหมท่ีมีความแตกตางกันออกไป   
 Braha and Bar-Yam (2004: 244-253) อธิบายวาเครือขายองคการทางดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑก็มีลักษณะเชนเดียวกับเครือขายองคการดานอ่ืน ๆ คือตองการการถายทอดขอมูลในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา ตลอดจนปองกันขอผิดพลาดตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้ ประเด็นท่ีสําคัญ
ของบทความน้ีคือ การอธิบายถึงความไมสมดุล (Assymetry) ระหวางการใหขอมูลและการรับ
ขอมูลโดยบงชี้ตามแนวคิดการตัดสินใจอยางจํากัด (Bounded Rationality) ของ Simon, Herbert A. 
วาเปนการงายในการท่ีองคการจะถายทอดขอมูลกระจายออกไปแกองคการอื่น ในขณะท่ีองคการที่
เปนผูรับมักท่ีจะมีปญหาทางดานการรับขอมูลเขาเพื่อนําไปประยุกตใชเนื่องจากจะมีขอมูลจํานวน
มหาศาลในการวิเคราะห เชนเดียวกับ Buyukozkan (2004: 57-67) ท่ีกลาววา เพ่ือความพึงพอใจ
สูงสุดและเพ่ือความรวมมือท่ีดีของลูกคาและผูจัดสงวัตถุดิบ ทําใหองคการจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดการการถายทอดของขอมูล โดยตองบูรณาการการจัดการขอมูลในสาม
องคประกอบไดแก ระบบขอมูล (Information System-IS) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology-IT) ซ่ึงจะเปนปจจัยหลักในการสนับสนุนระบบการจัดการขอมูล (Information 
Management-IM)ใหเกิดความรวดเร็วยิ่งข้ึนของการถายทอดขอมูลรวมท้ังเพ่ือใหเกิดการกระจาย
ขอมูลไปยังสวนงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ การจัดการขอมูลก็เพื่อวัตถุประสงคของการคัดกรองเพื่อใหได
ขอมูลท่ีมีประโยชนและจําเปนกับองคการอยางแทจริงและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของผลการ
ดําเนินงานขององคการ ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะใหความสําคัญกับการถายทอดขอมูล ความรู
ระหวางองคการท้ังแบบชัดแจงและแบบฝงลึก ท้ังโดยระบบเทคโนโลยีและการพบปะกันซ่ึงหนา
เปนสําคัญ (Mentzas, et al. 2006) 
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 3.4.3  ความไววางใจระหวางองคการ (Trust) 
 ปจจัยท่ีเปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีนักวิชาการจํานวนมากไดกลาวไววาเปนเสมือนการควบคุม
ใหองคการตาง ๆ สามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนเครือขายไดเปนอยางดี ในทางตรงกันขามก็เปน
ปจจัยท่ีทําใหองคการไมประสบความสําเร็จในการสรางเครือขายซ่ึงก็คือ ความไววางใจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในองคการท่ีมีความสัมพันธแบบไมเปนทางการน้ันความไววางใจจะมีบทบาทสูงมากใน
การสรางใหเกิดเครือขายองคการ (Tracey and Clark, 2003: 1-16) 

Manring (2007: 325-346) ทําการศึกษาถึงเร่ืองการจัดการอนุรักษธรรมชาติท่ียั่งยืน โดย
สามารถสรุปไดวาการจะประสบความสําเร็จอยูที่การรวมแรงกันทํางานระหวางองคการที่เปนสมาชิกใน
เครือขาย โดยมีหัวใจที่สําคัญของความสําเร็จของการรวมตัวเปนเครือขาย คือ ความไววางใจ
ระหวางองคการ (Batenburg and Rutten, 2003: 269) ซ่ึงจะเปนสะพานในการเช่ือมโยงการทํางาน
ระหวางองคการไวดวยกัน ในทางกลับกันพบวาสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการจัดการระหวางองคการใน
เครือขายประสบผลสําเร็จไดยากหากองคการเกิดความไมไววางใจซ่ึงกัน ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
องคการจะตองมีการกําหนดผูประสานงานระหวางองคการในการสรางใหเกิดความไววางใจ
ระหวางองคการหรืออาจจะเปนท่ีการไววางใจผูประสานงานก็เปนได 
 Hanna and Walsh (2002: 201-207) กลาววาสาเหตุของความลมเหลวของเครือขายองคการ
เกิดข้ึนจากความไมไววางใจระหวางองคการโดยเฉพาะเม่ือองคการท่ีเปนสมาชิกมีความแตกตางกนั
อยางมากในดานตาง ๆ อันจะทําใหองคการที่ดอยกวาเกิดความระแวดระวังถึงความเหมาะสมใน
การเปนเครือขาย ซ่ึงในประเด็นนี้ยังคาบเก่ียวกับการท่ีองคการมีความแตกตางกันท่ีจะทําใหเกิด
แนวคิดจินตนาการใหมขององคการเปนไปไดยากยิ่งข้ึน และในองคการขนาดเล็กนั้นความสัมพันธ
เชิงเครือขายกับความสัมพันธระหวางบุคคล (Inter Personal) จะไมไดมีความแตกตางกันมากนักแต
ทวามีนัยสําคัญเปนอยางมากในการดําเนินงานรวมกัน เชนเดียวกับ Mentzas, et al. (2006: 259-276) 
กลาววากระบวนการท่ีจะทําใหเครือขายองคการถายทอดความรูระหวางกันไดอยางประสบความสําเร็จ
ในดานการถายทอดขอมูล ความคาดหวัง และการควบคุมคือ ความไววางใจระหวางองคการซ่ึงจะมี
อิทธิพลทางตรงตอการเปดกวาง (Openness) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความพรอมใจในการแลกเปล่ียน
ความรู (Willingness to Share) โดยความไววางใจน้ีจะสงเสริมการรักษาความสัมพันธระหวางกัน
อยางยั่งยืนไดเปนอยางดี ในทางตรงกันขามในเครือขายท่ีไมสามารถสรางใหเกิดความไววางใจแกกัน
ไดก็จําเปนท่ีจะตองใชวิธีการสรางเครือขายท่ีเปนทางการอยางเชน การใชสัญญา 

Akkermans (2001) ใชรูปแบบการแตงโคลงกลอนญ่ีปุน (Renga) ในการเปนแนวทางของ
การสรางเครือขายองคการโดยสรุปไดวา การพัฒนาเครือขายองคการจะตองใหความสําคัญกับการ
สรางความไววางใจและความเขาใจซ่ึงกันและกันเปนพื้นฐาน โดยกําหนดแนวปฏิบัติการพัฒนา
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กลุมสนทนา (Group Model Building Workshops) ท่ีจะสามารถปรึกษารวมกันไดโดยเปดกวางไร
ความกังวล อยางไรก็ตาม ประเด็นท่ีสําคัญของการสรางความไววางใจนั้นคือการมีปฏิสัมพันธ
ท่ัวไปประจําวันดวย ซ่ึงเปนการใหความสําคัญในพื้นฐานของการใหคุณคารวมกันเฉกเชนเดียวกับ
Jones and George (1998: 531- 546) ท่ีกลาววาความไววางใจจัดเปนหนึ่งในองคประกอบท่ีสําคัญ
ของการสรางใหเกิดความรวมมือระหวางองคการในดานตาง ๆ เชน ดานการถายทอดขอมูล ความรู 
การรวมงานระหวางกัน อันนําไปสูความสําเร็จขององคการ ซ่ึงความไววางใจนี้จะสามารถเกิดข้ึน
ไดเม่ือเกิดการปฏิสัมพันธกันใน 3 องคประกอบคือ 1) เม่ือเกิดความเขาใจและม่ันใจรวมกัน 2) เม่ือ
เกิดทัศนคติท่ีดีระหวางกันและ 3) เม่ือเกิดความนับถือซ่ึงกันและกัน โดยที่ความไววางใจสามารถ
แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ ความไววางใจแบบมีเง่ือนไข (Condition Trust) ซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ผลประโยชนรวมกัน และความไววางใจแบบไมมีเง่ือนไข (Uncondition Trust) ซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของวิสัยทัศนรวมกันและจะเปนรูปแบบท่ีมีความสําคัญมากกวาในการสรางความรวมมือในการ
พัฒนาองคความรูในองคการ โดยในการวิจัยในคร้ังนี้จะไดใชแนวทางของ Jones and George 
(1998: 531- 546) เปนหลักในการวิจัย 

 

3.5  การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของจะมีสวนสําคัญอยางมากในการศึกษา เปรียบเทียบขอดีขอดอย
ของแตละงานวิจัยท่ีมีบริบทท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะมีความสําคัญในการศึกษาถึงแนวทางการดําเนินการ 
ระเบียบวิธีวิจัย เหตุผลในการคัดเลือกตัวแปรและผลการศึกษาท่ีได อันจะนําไปสูการวิเคราะห
เปรียบเทียบเพื่อสงเสริมใหกระบวนการทําวิจัยในคร้ังนี้เปนไปดวยความเหมาะสมและมีมาตรฐานสากล 
นักวิชาการจํานวนมากท่ีไดศึกษาวิจัยถึงผลการดําเนินงานของวิสาหกิจท้ังขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดยอม ในประเด็น เนื้อหาและขอบเขตท่ีแตกตางกันโดยมีรายละเอียดท่ีไดจากการทบทวน
การศึกษา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

วิสาหกิจขนาดยอมไดมีบทบาทและความสําคัญมากยิ่งข้ึนในเศรษฐกิจระดับทองถ่ินของ
สหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหลายปท่ีผานมาไมมีการวิจัยหรือประเมินผลวิสาหกิจขนาด
ยอมนี้อยางแทจริง ดังนั้นจึงนํามาสูการวิจัยถึงผลการดําเนินงานขององคการและปจจัยท่ีมีผลตอผล
การดําเนินงานขององคการเหลานั้นดวยแบบสอบถามกับเจาของธุรกิจขนาดยอมท่ีสงดวยจดหมาย 
อินเทอรเนตและการสงดวยตนเองกับกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 200 ราย โดยในการศึกษาคร้ังนี้ได
ช้ีวัดผลการดําเนินงานขององคการดวยยอดขายประจําป (Annual Sales Volume) และระยะเวลาการ
กอต้ังขององคการ (Number of Years Operation) วิเคราะหถึงระยะเวลาควบคูไปกับยอดขายประจําป ซ่ึง
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หากเปนองคการที่กอต้ังมาเกิน 10 ปและมียอดขายเพ่ิมข้ึนทุกปใหถือวามีผลการดําเนินงานของ
องคการอยูในระดับดี (Good Performance) ในองคการท่ีกอต้ังมานอยกวา 10 ป และมียอดขาย
ลดลงทุกปใหถือวามีผลการดําเนินงานขององคการอยูในระดับตํ่า (Poor Performance) ในองคการท่ี
กอต้ังมาเกิน 10 ปและมียอดขายลดลงอยางตอเนื่องใหถือวามีผลการดําเนินงานขององคการท่ี
เติบโตชา (Slowing Performance) และในองคการท่ีกอตั้งมานอยกวา 10 ปและยอดขายเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องใหถือวามีระดับผลการดําเนินงานขององคการท่ีกําลังเติบโต (Growth Performance) 
(Taylor, 2008)  

Lee (2006) ไดทําการศึกษาเร่ืองผูจัดหาการบริการ (Application Service Providers- ASPs) 
กับผลการดําเนินงานขององคการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  โดยท่ีการศึกษาเร่ืองนี้
โดยท่ัวไปจะกระทํากับกลุมตัวอยางของวิสาหกิจขนาดใหญ ดังนั้น ในการวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางคือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงไดใหความเห็นวาโดยท่ัวไปแลวนั้นการทําวิจัยเร่ืองผลการ
ดําเนินงานขององคการมักท่ีจะใชตัวช้ีวัดทางดานการเงินเพียงอยางเดียวซ่ึงไมมีความเหมาะสม
เพียงพอในการบงช้ี ท้ังนี้ในการศึกษาจึงไดใชปจจัยท้ังดานการเงินและท่ีไมใชดานการเงิน (Financial 
and Non Financial Indicators) โดยปจจัยท่ีไมใชดานการเงินไดแก จํานวนลูกคา (The Number of 
Customers) คาใชจายในการบริหาร (Administration Cost) ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 
Advantage) การบริการลูกคา (Customer Service) ผลิตภาพ (Productivity) ความงายในการถายทอด
ขอมูลสูลูกคาและภายในองคการ (Ease of Information Exchange Partners, Ease of Information 
Exchange within a Company) อยางไรก็ตาม ในการศึกษาถึงผลการดําเนินงานขององคการของ Lee 
(2006) ซ่ึงใหความสําคัญกับปจจัยบงช้ีท่ีไมใชดานการเงินก็ยังไมไดแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมให
เห็นวาการช้ีวัดดวยปจจัยทางการเงินไมมีความชัดเจนในการชี้วัดเทาท่ีควร 

Ebben (2003) ศึกษาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคการ โดยใชการสงแบบสอบถามสู
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน 3 ธุรกิจ ธุรกิจละ 200 ราย (การพิมพ เคร่ืองหนัง เคร่ืองมือวัด) 
สําหรับตัวแปรอิสระ ในขณะท่ีสําหรับตัวแปรตามซ่ึงก็คือผลการดําเนินงานขององคการใชวิธีการ
สํารวจจากแหลงฐานขอมูล (Kauffman Center Database) เนื่องจากเพื่อเปนการหลีกเล่ียงปญหาการ
ปฏิเสธการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอีก
ท้ังยังชวยใหไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเพิ่มมากข้ึน เพิ่มอํานาจในการอธิบาย (Statistical Power) และ
ลดความเส่ียงจากการสุม (Random Error) โดยไดช้ีวัดประสิทธิภาพดวยอัตราสวนทางการเงิน 
ไดแก ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment-ROI) ผลตอบแทนตอหุน (Return on 
Eauity-ROE) และผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset-ROA) เชนเดียวกันกับ Macaria 
(2005) ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคการขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรมและ
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บริการในประเทศกําลังพัฒนาดวยกลุมตัวอยาง 200 รายโดยวิธีสงแบบสอบถามซ่ึงหนา โดย
กําหนดประเด็นของผลการดําเนินงานขององคการดวยวิธีการทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 2 สวน 
ในการวิเคราะหไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และรายไดสุทธิ  

Veryos Ratanapornsiri (2003) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคการทาง
ธุรกิจ โดยใชแบบสอบถามกับกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน 4 ประเภท ไดแก กลุม
อาหาร กลุมเส้ือผา กลุมเคร่ืองหนังและกลุมเคร่ืองประดับรวมท้ังส้ิน 299 ราย และกลาววาผลการ
ดําเนินงานขององคการนั้นมีความหมายท่ีหลากหลายการจํากัดความมาก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเปาหมาย
ของแตละองคการหรือสวนงานเปนสําคัญ ซ่ึงผลการดําเนินงานขององคการจะเปนบทพิสูจนท่ีดี
สําหรับการทํางานในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เปนเคร่ืองช้ีวัดถึงความลมเหลวหรือความสําเร็จ ท้ังนี้ ไดทํา
การกําหนดขอบเขตของผลการดําเนินงานขององคการโดยใช อัตราสวนทางการเงินในการช้ีวัด อัน
ไดแก ยอดขาย การเติบโตของอัตราสวนทางการตลาด และยอดขายผลิตภัณฑใหม Baker (2007) 
ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในวิสาหกิจขนาดยอม โดยศึกษาถึงกลุมวิสาหกิจขนาดยอม
จํานวนท้ังส้ิน 102 ตัวอยางโดยใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานขององคการท่ีแบงไดเปน 2 มิติ ไดแก 1) 
ผลการดําเนินงานขององคการในการบรรลุ (Archival Based Performance) ไดแก รายไดประจําป 
(Annual Gross Revenue) ซ่ึงช้ีวัดจากรายไดประจําป (Annual Gross Revenue) ซ่ึงไดจากเวบไซต
ขององคการบริหารกิจการขนาดยอม (Small Business Administration) เนื่องจากในชวงปแรก
วิสาหกิจขนาดยอมมักจะยังไมมีกําไรท่ีเห็นไดชัด และ 2) การรายงานผลการดําเนินงานขององคการ
ดวยตนเอง (Self Reported Performance) ซ่ึงจะมีประโยชนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีไม
สามารถหาขอมูลรายไดประจําปได โดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรท 7 ระดับ กับการรับรูถึงยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึนของตนเอง (Sales Growth Percent) วิธีนี้จะใชไดเปนอยางดีโดยเฉพาะกับกลุมวิสาหกิจ
ขนาดยอมซ่ึงไมตองการเปดเผยตัวเลขทางการเงินท่ีแนนอน เชนเดียวกันกับ Bruan (2007) 
ทําการศึกษาเร่ืองการสนับสนุนผลการดําเนินงานในองคการทองถ่ินขนาดเล็กโดยโครงการของ
ภาครัฐดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดย
กลาววาวิสาหกิจขนาดยอมนับเปนปจจัยท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก และไดกําหนดตัวแปรของผลการดําเนินงานในวิสาหกิจขนาดยอมดวย 
อัตราการเติบโตของยอดขายและขนาดของธุรกิจ (Business Volume) ซ่ึงใชวิธีการรายงานผลการ
ดําเนินงานขององคการดวยตนเองของผูประกอบการเชนเดียวกัน 

จะเห็นไดวาการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคการที่เปนท่ีนิยมไดแกปจจัย
ทางดานประสิทธิภาพทางการเงิน อยางไรก็ตาม ดวยขอดีขอจํากัดท่ีแตกตางกันจึงมีนักวิชาการ
จํานวนหนึ่งท่ีใหความสนใจตอการประเมินผลการดําเนินงานขององคการที่ไมใชมิติการชี้วัด
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ทางดานการเงินแตเพียงอยางเดียวเทานั้น Gonzales (2006) ศึกษาเร่ืองการช้ีวัดผลการดําเนินงาน
ขององคการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยกระบวนการพลวัต (Dynamic System) 
เพื่อท่ีจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการชวยการกําหนดกลยุทธการตัดสินใจใหกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในภาวการณแขงขันท่ีรุนแรง ไดแบงมาตรวัดออกเปน 3 สวนภายในองคการ
ประกอบดวยการวัดดานการเงิน (Financial Sector) การวัดดานผลิตภาพ (Productivity Sector) ซ่ึง
จะไมเกี่ยวของกับดานการเงินแตจะเกี่ยวกับการผลิต เชนสินคาคงคลัง ความรวดเร็วในการสงผานสู
กระบวนการถัดไป เปนตน และการวัดดานการตลาด (Orders Sector) ซ่ึงจะเกี่ยวกับยอดจัดจําหนาย 
และ 2 สวนภายนอกองคการซึ่งประกอบดวย การวัดดานอุตสาหกรรม (Industry Sector) ซ่ึงเปน
การศึกษาถึงการพัฒนาของวงการอุตสาหกรรมมหภาคที่จะมีผลตอยอดขายขององคการในอนาคต
และการวัดดานเศรษฐกิจ (Economy Sector) ซ่ึงจะเปนการวัดดานเศรษฐกิจท่ีจะมีผลตอยอดขายใน
อนาคต โดยจะเห็นไดวาการช้ีวัดในลักษณะตาง ๆ ของการศึกษานี้เปนการศึกษาถึงผลการ
ดําเนินงานขององคการท่ีเกิดข้ึนแลว และเปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีขับเคล่ือนใหเกิดผลการ
ดําเนินงานขององคการในอนาคตดวยวิธีการศึกษาโดยการวิเคราะหประมวลผลดวยระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงไดกําหนดผลการดําเนินงานขององคการ เชนเดียวกันกับ Ali (2003) ซ่ึงแสดงความ
คิดเห็นวาการช้ีวัดผลการดําเนินงานขององคการทางการเงินเพียงดานเดียวนั้นไมมีความเหมาะสม
อยางยิ่งเนื่องจาก การชี้วัดดานปจจัยทางการเงินไมอาจสรุปไดอยางแนชัดถึงผลการดําเนินงานของ
องคการ อีกท้ังกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็มักจะมีความขาดแคลนทางดานการเงินและ
บุคคลซ่ึงทําใหการวัดเชิงการเงินเปนไปไดยากยิ่ง โดยไดทําการศึกษาเร่ืองกรอบการวัดผลการ
ดําเนินงานขององคการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยไดเปรียบเทียบกับตัวแบบ ISO 
9000, The Deming Prize เปนตน   นอกจากนี้ Ali (2003) เห็นวาในโลกท่ีมีการแขงขันอยางรุนแรง
การพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนยิ่ง ถึงกระนั้นก็ตาม ก็นับเปนการ
ยากสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีขาดซ่ึงความสามารถในการจัดการ ขาดการ
วางแผนทางกลยุทธท่ีดี ขาดทุนทรัพยในการพัฒนาโดยเฉพาะเม่ือเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ  

Buch (2006) ทําการศึกษาถึงผลการดําเนินงานขององคการครอบครัว โดยทําการศึกษาดวย
แบบสอบถามกับผูนําซ่ึงเปนตัวแทนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิเคราะหดวย
เทคนิคการวิเคราะหสหสัมพันธ และไดกลาวถึงการชี้วัดผลการดําเนินงานขององคการวาเปนเร่ือง
ท่ีสําคัญและมีความกวางเปนอยางมาก เนื่องจากในแตละสวนงานขององคการก็ยอมตองมีการชี้วัด
ท่ีแตกตางกัน เชนในสวนงานการตลาดช้ีวัดดวยยอดขาย สวนงานผลิตช้ีวัดดวยผลิตภาพเปนตน 
ดังนั้น เพื่อใหไดผลท่ีดีท่ีสุดการช้ีวัดผลการดําเนินงานขององคการดวยปจจัยการช้ีวัดท่ัวไปเพียง
ปจจัยเดียวอยาง ปจจัยดานการเงินดวยสภาพคลองทางการเงิน ยอดขาย หรือผลกําไร ถือไดวายังไม
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มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไดทําการศึกษาหาปจจัยท่ีจะนํามาช้ีวัดท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคการ
ในรูปแบบครอบครัวอีกดวย อันไดแก ปจจัยครอบครัว ความสัมพันธ ความกลมเกลียวภายใน เปน
ตน ท้ังน้ี โดยการศึกษาประเมินผลการดําเนินงานขององคการท้ังหมดใชวิธีการสอบถามถึงการรับรู
จากผูนําองคการท้ังส้ิน 

สําหรับการศึกษา วิจัยในประเทศไทย Watana Vinitwatanakhun (1998: 1-5) ทําการศึกษาถึง
ปจจัยท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการกับ 13 องคการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีตัวแปรท้ังส้ิน 
8 ตัวแปรดวยกันอันไดแก  ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ การวางแผนกลยุทธ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย การออกแบบโครงสรางองคการ นํามาทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหพหุ
หลายข้ันตอน (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติลวนแลวแตเปน
ปจจัยท่ีรวมอยูในทฤษฎีโครงสรางตามสถานการณท้ังส้ิน 4 ปจจัยไดแก ภาวะผูนํา การวางแผนกลยุทธ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย และเทคโนโลยีองคการ ท้ังนี้ ตัวแปรตามที่เปนผลการดําเนินงานของ
องคการท่ีวัดคาดวยปจจัยตาง ๆ เชน ความพึงพอใจ คุณภาพและการพัฒนาเปนตน Narlanch 
Rungrusamiwatanakul (2006) พบวามีปจจัยท้ังส้ิน 9 ปจจัยท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ
เหลานี้ ไดแก ส่ิงแวดลอมองคการ โครงสรางองคการ กลยุทธองคการ วัฒนธรรมองคการ ภาวะ
ผูนํา การบริหารจัดการ ความสัมพันธระหวางระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ หลักการบริหาร
จัดการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (Corporate Social Responsibility) โดยทําการ
วิจัยถึงปจจัยท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการมหาชนท่ีปฏิรูปมาจากองคการรัฐวิสาหกิจ
จํานวนท้ังส้ิน 7 องคการในประเทศไทยดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และพบวาทุก
ปจจัยมีผลตอระดับผลการดําเนินงานขององคการท้ังส้ิน ยกเวน ความสัมพันธระหวางระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการที่มีความสัมพันธในทางออมกับระดับผลการดําเนินงานขององคการ 
นอกจากนี้ Narlanch Rungrusamiwatanakul (2006) ยังใหคําแนะนําถึงการบรรลุผลการดําเนินงาน
ขององคการดวยวา จะตองสรางใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมขององคการ
อยางตอเนื่อง 

Uree Cheasakul, 2001 ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกับวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและยอมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 1,959 ตัวอยางจากอุตสาหกรรมการผลิต
อาหาร ซ่ึงมีตัวแปรอิสระท่ีประกอบดวยผูนําองคการ กลยุทธองคการ โครงสรางองคการ และ
เทคโนโลยีองคการ และใชการวัดมิติทางการเงินในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการอัน
ประกอบดวยกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ROA และ ROI พบวาทุกปจจัยมีผลตอระดับผลการ
ดําเนินงานตอองคการท้ังส้ินยกเวนปจจัยดานผูนําองคการเทานั้นท่ีมีไดสงผลตอผลการดําเนินงาน
ขององคการ Ziarko (2006) ทําการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางองคการกับผลการดําเนินงาน
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ของโครงการ ซ่ึงเปนการศึกษารูปแบบหนึ่งของการแปรรูปองคการราชการโดยทําการศึกษาถึงการ
ทํางานโครงการรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ 
องคการภาครัฐ และวัดระดับของความสัมพันธของการทํางานรวมกันโดยใชระดับการวัดเปนรอย
ละเพ่ือแสดงถึงความสัมพันธในการทํางานโครงการโดยมีระดับของคาความสัมพันธตั้งแตรอยละ 
0-100 ซ่ึงมีความหมายถึงการทํางานโครงการท่ีไมมีความสัมพันธกันเลยจนไปสูระดับของการ
ทํางานรวมกันอยางแทจริง โดยจากการวิจัยพบวาระดับความสัมพันธระหวางองคการมีอิทธิพลตอ
ผลการดําเนินงานขององคการซ่ึงช้ีวัดดวย ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ที่แปรผันตรงกับ
ความสัมพันธระหวางองคการและมีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับรายจายของโครงการ 
(Program Expenditures) 

ผลการดําเนินงานขององคการนั้นข้ึนอยูกับความเปนองคการแหงการเรียนรูเปนอยางมาก 
Herrera (2007) ทําการศึกษาเร่ืององคการแหงการเรียนรูในฐานะท่ีเปนปจจัยท่ีเรงใหเกิดผลการ
ดําเนินงานขององคการซ่ึงกลาววาดวยความรวดเร็วของสภาพแวดลอมองคการท่ีเปล่ียนแปลงไปได
ทําใหองคการแหงการเรียนรูเปนกลยุทธหนึ่งท่ีเปนการพัฒนาการเรียนรูในระดับบุคคลจนไปสู
ระดับองคการเพื่อมุงหวังพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการโดยไดทําการวิจัยโดยจํากัดความ 
องคการแหงการเรียนรูออกเปน 7 มิติ ตามการอธิบายของ Watkins and Marsick (1993) และมุงหา
ความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหผันแปรและการวิเคราะหถดถอยพหุ ซ่ึงพบวาความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลท่ี
ทําใหองคการเกิดผลการดําเนินงานท้ังในดานของความรูและการเงิน (Knowledge and Financial 
Performances) Chajnacki (2007) ก็เปนอีกผูหนึ่งท่ีไดแบงมิติขององคการแหงการเรียนรูออกเปน 7 
มิติตามแนวคิดของ Watkins and Marsick (1993) โดยทําการศึกษาเร่ืององคการแหงการเรียนรูและ
ผลการดําเนินงานขององคการหลายมิติในองคการภาครัฐขนาดใหญ ซ่ึงแสดงทัศนะวามีการศึกษา
เร่ืององคการแหงการเรียนรูเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามมีการศึกษาจํานวนนอยมากท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ในการศึกษาวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะห
ถดถอยพหุเพื่อศึกษาความสัมพันธผลการดําเนินงานขององคการท่ีสามารถแบงออกไดเปนดาน 
การผลิต ความรู การเงิน และองคการ โดยผลจากการศึกษาพบวา การเรียนรูอยางตอเนื่อง การสราง
ความสัมพันธระหวางชุมชนและสภาพแวดลอม และการกําหนดกลยุทธความเปนผูนําสําหรับการ
เรียนรู เปนปจจัยท่ีพบมากท่ีสุดในกลุมตัวอยาง และพบวาองคการแหงการเรียนรูมีผลตอผลการ
ดําเนินงานขององคการโดยในแตละมิติขององคการแหงการเรียนรูตางมีความสัมพันธกับผลการ
ดําเนินงานขององคการในมิติตาง ๆ  เชนเดียวกับ Selden (1998) ท่ีจํากัดความองคการแหงการ
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เรียนรูโดยไดใชตัวแบบการวัดใน 7 มิติตาม  Watkins and Marsick (1993) และทําการศึกษาเร่ือง
องคการแหงการเรียนรูในธุรกิจครอบครัวท่ีมีผลการดําเนินงานดานการเงินและดานความรู  พบวา
ในองคการแหงการเรียนรูจะสงเสริมใหองคการมีความพรอมกับการเปล่ียนแปลงมากกวาใน
องคการท่ีไมมีการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการธุรกิจครอบครัวท่ีเผชิญหนากับการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการอยางตอเนื่อง โดยในการศึกษาผลการดําเนินงาน
ขององคการไดใชการศึกษาถึงการรับรูถึงผลการดําเนินงานท้ังดานความรูและการเงินในชวงปท่ี
ผานมาของผูประกอบการ  ผลจากการศึกษาดวยเทคนิคการวิ เคราะหถดถอยพหุพบวามี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับสูงระหวางองคการแหงการเรียนรูและผลการ
ดําเนินงานขององคการ (ภาพท่ี  3.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.8  กรอบแนวคิดในการศึกษาของ Selden 
แหลงท่ีมา: Selden, 1998. 
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ภาพท่ี 3.9  กรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ืองผลกระทบท่ีเกดิจากองคการแหงการเรียนรูกับ
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาผลการดําเนินงานในองคการภาคเอกชน 

แหลงท่ีมา:  ปรับจาก Hernandaz, 2000. 
 

Hernandaz (2000) ทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบที่เกิดจากองคการแหงการเรียนรูกับ
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาผลการดําเนินงานในองคการภาคเอกชน โดยกลาววาดวยความยุง
เหยิงและซับซอนของเศรษฐกิจท่ัวโลก ไดทําใหความรูเปนปจจัยทีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
ความสามารถในการแขงขันและผลการดําเนินงานขององคการ โดยศึกษาถึงกระบวนการเรียนรูใน
การถายทอดความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) บนพื้นฐานของแนวคิด 7 ประการของ Watkins and 
Marsick (1993)  กับผลการดําเนินงานขององคการในดานของความรูและการเงิน (ภาพท่ี 3.9)       
ผลจากการศึกษาดวยเทคนิคการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation) พบวาองคการ
แหงการเรียนรูมีความสัมพันธในระดับสูงกับผลการดําเนินงานขององคการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเด็นของผูนําการเรียนรูและการเพิ่มอํานาจแกสมาชิกในองคการ Davis (2005) ทําการศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางองคการแหงการเรียนรูกับผลการดําเนินงานขององคการ โดยกลาววา
ความสามารถขององคการในการสรางสรรคผลิตภัณฑหรือบริการใหม การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน หรือการเพิ่มคุณคาใหกับความตองการของลูกคาหรือผูถือหุนลวนแลวแตตองการ
การเรียนรูท้ังส้ิน ความอยูรอดหรือความสําเร็จขององคการก็ตองการองคการแหงการเรียนรู
เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ในการศึกษาถึงองคการแหงการเรียนรูนั้นมักจะไมไดใหความสนใจตอ
ประเด็นของผลการดําเนินงานขององคการท้ังดานการเงินและดานความรูกับแนวคิดองคการแหง
การเรียนรู ดังนั้น จึงไดทําการวิจัยเร่ืององคการแหงการเรียนรูบนพื้นฐานของกรอบแนวคิดของ 
Watkins and Marsick (1993) กับผลการดําเนินงานขององคการโดยใชการชี้วัดท้ังท่ีมาจากการรับรู 

Learning Organization 
- Continuous learning 
- Empowerment 
- Team Learning 
- Embedded system 
- Systems connection 
- Dialogue and Inquiry 
- Provide leadership  

Tacit Knowledge 
Transfer 

- Documentation 
- Dissemination 

Performance 
- Financial 
- Knowledge 



 
103 

(Perception) และเชิงวัตถุวิสัย (Objective)  โดยจากการวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหผันแปร 
และการวิเคราะหถดถอยพหุ พบวา องคการแหงการเรียนรูในทุกองคประกอบมีระดับความสัมพันธ
กับผลการดําเนินงานขององคการท่ีอยูในระดับสูง 

จะเห็นไดวานักวิชาการจํานวนมากไดใชกรอบแนวคิดของ Watkins and Marsick (1993) 
ในการวิเคราะห อยางไรก็ตาม Tanriverdi (2006) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการนําแนวคิดองคการแหง
การเรียนรูไปใชกับกลไกการตลาดบนแนวคิดนวัตกรรมองคการและผลการดําเนินงานขององคการ
ทางการตลาด (ภาพที่ 3.10) บนแนวคิดองคการแหงการเรียนรูของ Senge (2006) โดยกลาวอธิบายวา 
การอยูรอดในภาวะท่ีเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคการก็
เชนเดียวกันท่ีจะตองเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปล่ียนแปลงไปสูองคการแหงการเรียนรู เพือ่ท่ีจะ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยการท่ีจะกาวเดินสูองคการแหงการเรียนรูจะตองเร่ิม
จากผูนําองคการในการสนับสนุนสมาชิกในองคการ ความสําเร็จขององคการแหงการเรียนรูจะ
ข้ึนอยูกับการติดตอส่ือสาร การรวมมีวิสัยทัศนเดียวกัน การสรางใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู
รวมกัน การเรียนรูจากประสบการณในอดีต การรวมคิดอยางเปนระบบ ท้ังนี้ ผลจากการศึกษา
พบวามีความสัมพันธในระดับสูงระหวางการเรียนรูองคการ นวัตกรรมองคการ (Organizational 
Innovativeness) และผลการดําเนินงานท้ังดานการตลาดและดานการผลิต (Marketing and Operational 
Performance) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10  การศึกษาเกีย่วกบัการนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูไปใชกับกลไกการตลาดบน
แนวคิดนวัตกรรมองคการและผลการดําเนินงานทางการตลาด 

แหลงท่ีมา: Tanriverdi and Zehir, 2006. 
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Wu (2004) ทําการศึกษาถึงการพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการประเภทสถานศึกษา
ดวยแนวคิดองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ดวยวิธีการเชิงปริมาณและทําการสง
แบบสอบถามจํานวน 512 ฉบับ ซ่ึงมีอัตราตอบกลับถึง 70.31% โดย Wu (2004) ไดกําหนดตัวแปร
ขององคการแหงการเรียนรูเพื่อใชในการทดสอบผลการดําเนินงานขององคการตามแนวคิด
หลักการ 5 ประการ ของ Senge (2006) เชนเดียวกับการศึกษาเร่ืององคการแหงการเรียนรูใน
วิสาหกิจขนาดกลางของ Reed (2001)โดยผลจากการศึกษาวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหผัน
แปร (Anova) และการวิเคราะหถดถอยพหุ (Regression Analysis) พบวาท้ังความเปนองคการแหง
การเรียนรูและวิธีการจัดการเชิงคุณภาพตางมีอิทธิพลท่ีสําคัญตอผลการดําเนินงานขององคการ
ดวยกันท้ังส้ิน ท้ังนี้ ตัวแปรท้ัง 5 ท่ีไดใชในการทดสอบพบวามีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ินตอการ
เกิดผลการดําเนินงานขององคการ นอกจากน้ี ยังพบวาความเปนองคการแหงการเรียนรูยังมีระดับ
ความสําคัญของอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการที่สูงกวาการจัดการเชิงคุณภาพอีกดวย 
Collie (2002) ทําการศึกษาเร่ืององคการแหงการเรียนรูกับการพัฒนาการสอนในสถาบันการศึกษา 
โดยมุงเนนการศึกษาผลการดําเนินงานขององคการซ่ึงมักเปนท่ีเขาใจกันวา สถาบันการศึกษามักจะ
มีโครงสรางและสภาพแวดลอมองคการท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนากระบวนการสถาบัน ทวา ยังไม
เคยมีการพิสูจนวาในสถาบันการศึกษาเหลานั้นมีผลการดําเนินงานท่ีดีหรือไม  ท้ังนี้ จึงไดทําการ
วิจัยโดยพิจารณาองคการแหงการเรียนรูใน 3 ประเด็น ไดแก วิสัยทัศนและภาวะผูนํา (Vision and 
Leadership) การจัดการความรูและการติดตอส่ือสาร (Communication and Knowledge Management) 
และวัฒนธรรมการเรียนรู (Learning Culture) โดยทําการศึกษาวิเคราะหจากกลุมตัวอยางท่ีสง
แบบสอบถามกลับมาจํานวน 196 รายดวยเทคนิคการวิเคราะหสหสัมพันธและการวิเคราะหถดถอย 
ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูท้ัง 3 ปจจัยลวนแลวแตมีผลใหเกิดผล
การดําเนินงานขององคการท้ังส้ิน 
 Tsai (2001: 996-1004) ทําการศึกษาถึงความสัมพันธของกระบวนการถายโอนความรู 
(Knowledge Transfer) ระหวางกลุมท่ีมีผลตอนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงการ
ถายโอนความรูระหวางกลุมจะสําเร็จไดข้ึนอยูกับปจจัยดานความสามารถในการดูดซับความรู 
(Absorptive Capacity) และความสามารถในการประยุกตใชความรูใหม (Ability to Replicate to 
New Knowledge) โดยสํารวจจากกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 60 กลุมธุรกิจปโตรเคมีและกลุมอุตสาหกรรม
อาหารโดยพบวาการถายโอนความรูจะมีผลตอความสําเร็จขององคการและผลการดําเนินงานของ
องคการ เนื่องจากจะชวยใหเกิดการเขาถึงความรูไดโดยไมยาก มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการ
เรียนรูรวมกันในการพัฒนานวัตกรรม Morales, Montes and Jover (2006: 21-42) ทําการศึกษาวิจัย
เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอนวัตกรรมองคการและการเรียนรูองคการในความเปนผูประกอบการ โดย
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ทําการศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 408 องคการดวยสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ และสหสัมพันธ
เมทริกซระหวางปจจัย (Inter Factor Correlations Matrix) โดยพบวานวัตกรรมองคการและการ
เรียนรูองคการมีผลตอความเปนผูประกอบการองคการ และผลประกอบการขององคการในการ
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

Keskin (2006: 396-417) ทําการศึกษาเร่ืองการจัดการการเรียนรู การจัดการการตลาด และ
นวัตกรรมกับความสามารถขององคการขนาดยอมโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย กับ
ผูตอบกลับจํานวนท้ังส้ิน 157 ราย ดวยเทคนิคทางสถิติการวิเคราะหความตรงโมเดลโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Structural Equation Modeling-SEM) ในการวิเคราะห ซ่ึง Keskin (2006) 
อธิบายวาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความแตกตางจากวิสาหกิจขนาดใหญ 
ดังนั้นจึงไมเหมาะสมอยางยิ่งหากนําแนวคิดของวิสาหกิจขนาดใหญมาใชในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดังนั้น การทําวิจัยท่ีสอดคลองกับบริบทอยางแทจริงจะใหผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับ
สภาพการณมากกวา ท้ังนี้ จากผลการวิจัยพบวานวัตกรรมองคการมีผลตอความสามารถของ
องคการซึ่งช้ีวัดดวยประสิทธิภาพทางการเงินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงการจัดการการเรียนรู
นับเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอนวัตกรรมองคการ อยางไรก็ตาม การจัดการการตลาดกับการ
จัดการการเรียนรูมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันในการสนับสนุนนวัตกรรมองคการเนื่องจาก จําเปน
อยางยิ่งในการพัฒนานวัตกรรมท่ีองคการตองการขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ความรวมมือทาง
การตลาดเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาเขาสูกระบวนการแหงการเรียนรูโดยมุงพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานขอมูล
นั้น ๆ 
 ผลการดําเนินงานขององคการนั้นไดรับอิทธิพลอยางมากจากนวัตกรรมองคการ Low, 
Chapman and Sloan (2008: 878-891) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางนวัตกรรมกับการ
จัดการการตลาดท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการโดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และสง
แบบสอบถามสูกลุมตัวอยางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตซิดนียตอนใตซ่ึงวิเคราะห
ดวยเทคนิคสถิติสหสัมพันธกับจํานวนแบบสอบถาม 73 ชุดที่สงกลับคืน โดยสรุปผลไดวา
นวัตกรรมและการจัดการการตลาดตางมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอผลการดําเนินงานของ
องคการท้ังส้ิน โดยในการศึกษาผลการดําเนินงานขององคการจะช้ีวัดดวยประสิทธิภาพทางการเงิน 
เชนความสามารถในการบริหารสินคาคงคลัง ความสามารถในการทํากําไร อัตราผลตอบแทน เปนตน
Bhaskaran (2006: 64-80) เปนอีกผูหนึ่งท่ีทําการศึกษาท่ีเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยกลาววาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอุปสรรคในการพัฒนาเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะหาก
เปรียบเทียบกับองคการขนาดใหญซ่ึงมีความไดเปรียบจากตนทุนการผลิตจํานวนมาก (Economy of Scale) 
และความไดเปรียบจากอํานาจตอรองในหวงโซคุณคา (Supply Chain) ทําการศึกษาเร่ืองนวัตกรรม
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องคการกับผลประกอบการ ดวยกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามกลับมาท้ังส้ินจํานวน 87 ราย โดย
เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมอาหารทะเลพบวา นวัตกรรมองคการมี
ผลตอผลประกอบการในองคการ ซ่ึงองคการจะตองเปล่ียนแปลง ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ ความพึงพอใจของลูกคาอยูเสมอ โดยถือเปนขอไดเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมซ่ึงมีความยืดหยุนมากกวาวิสาหกิจขนาดใหญ เนื่องดวยโครงสรางท่ีมีลักษณะแบนราบ 
โดยการชี้วัดถึงนวัตกรรมดวยแนวทาง 5 ขอไดแก การนําเสนอผลิตภัณฑใหม การสราง
กระบวนการผลิตใหม การเปดตลาดใหม การใชประโยชนจากแหลงวัตถุดิบใหม การสราง
โครงสรางองคการแบบใหม ขอไดเปรียบทางดานความยืดหยุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมนั้นสอดคลองกับแนวคิดของ Dibrell, David and Craig (2008: 203-218) ซ่ึงสรุปไดวา 
นวัตกรรมองคการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นมีความแตกตางกับในวิสาหกิจขนาด
ใหญเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความยืดหยุนมากกวา ซ่ึงจะสงผลดีตอความงาย
ในการปรับเปลี่ยนองคการ หรือการตอบรับตอกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market) และได
ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) กับ
นวัตกรรมองคการตอผลการดําเนินงานขององคการซ่ึงถูกช้ีวัดดวยประสิทธิภาพทางการเงิน เชน 
สวนแบงตลาด ยอดขาย การเติบโต อัตราสวนผลตอบแทนตอทรัพยสิน เปนตน โดยทําการวิจัยเชิง
ปริมาณ และใชแบบสอบถามในการสํารวจ กับกลุมตัวอยางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวนท้ังส้ิน 397 กลุมตัวอยาง และวิเคราะหดวยเทคนิคทางสถิติลิสเรล (Linear Structural 
Relationship: Lisrel) พบวา เทคโนโลยีมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอผลการดําเนินงานของ
องคการ ในขณะที่นวัตกรรมองคการมีผลตอการใชเทคโนโลยีเทานั้น โดยไมมีผลตอผลการ
ดําเนินงานขององคการแตอยางใด ซ่ึงนับเปนขอคนพบท่ีแตกตางเปนอยางมากจากผลงานวิจัย
จํานวนมาก  ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหมีความหลากหลายเปนอยางมาก
ในพื้นฐานของธุรกิจเองซ่ึงอาจสงผลตอความสัมพันธของนวัตกรรมกับผลการดําเนินงานของ
องคการท่ีแตกตางกันอยางมาก รวมถึงอํานาจในการอธิบายอิทธิพลท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอ
ผลการดําเนินงานขององคการเพียงรอยละ 38 เทานั้น 

โดยสรุปแลวจะพบวา การดําเนินการวิจัยแทบจะทุกช้ินจะไดมีการใชประสิทธิภาพทาง
การเงินเปนมิติหนึ่งของการประเมินผล และควบคูไปกับมิติดานอ่ืน ๆ เชน มิติดานการตลาด มิติ
ดานความพึงพอใจ มิติดานความสัมพันธ เปนตน อนึ่ง ผลลัพธอีกประการที่ไดจากการทบทวนการ
ศึกษาวิจัยขางตนจะพบไดวา มีปจจัยตัวแปรอิสระไดแก เครือขายองคการ องคการแหงการเรียนรู 
นวัตกรรมองคการที่มีผลตอระดับผลการดําเนินงานขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่น
หมายความวาการท่ีองคการหนึ่ง ๆ จะมีระดับผลการดําเนินงานขององคการเชนไร ยอมจะตอง
ข้ึนอยูกับปจจัยท่ีหลากหลายมากกวาปจจัยใดเพียงปจจัยหนึ่งเทานั้น 
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3.6  สรุป 
 
 แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดท่ีสงเสริมใหองคการเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ง
และเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางมากในการสงเสริมใหองคการบรรลุผลการดําเนินงานของ
องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรวมวิเคราะหพรอมกันกับแนวคิดนวัตกรรมองคการ แนวคิด
องคการแหงการเรียนรูจะมีทิศทางท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน มีอํานาจในการอธิบายเชิงรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 
เนื่องจากการเรียนรูพัฒนาในระดับองคการจะสงผลทางการนําไปปฏิบัติจริงจนเกิดการพัฒนาใน
กระบวนการและผลิตภัณฑจนทําใหเกิดผลการดําเนินงานขององคการ และจากผลการวิจัยจํานวน
มากไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและแนวคิดนวัตกรรม
องคการมาประยุกตใชกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดวยเหตุผลท่ีสอดคลองกับขอดอยโดย
ธรรมชาติขององคการท่ีจะตองมุงเนนตลาดเฉพาะและมุงสรางความแตกตางเพื่อตอบสนองชองวาง
ทางการตลาดท่ียังมีอยู  
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บทท่ี 4 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ในบทนี้จะไดอธิบายใหเห็นถึงกระบวนการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ไดจากศึกษา
แนวคิดองคการแหงการเรียนรู แนวคิดนวัตกรรมองคการ แนวคิดเครือขายองคการและแนวคิดผล
การดําเนินงานท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม โดยจะแสดงใหเห็นถึงปญหาของแนวคิดโดยรวม
และความสําคัญของการนําแนวคิดมารวมบูรณาการ ซ่ึงเปนท่ีมาของความสําคัญของการศึกษา การ
กําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ตลอดจนการพยายามจัดการกับขอดอยของแนวคิดท่ีเปนอยูเพื่อมุง
สรางองคความรูใหมท่ีมีความแกรงกวาเดิม โดยทายท่ีสุดจะไดแสดงใหเห็นถึงกรอบแนวคิดในการศึกษา
ท่ีสมบูรณ  
 

4.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะหถึงกรอบแนวคิดผลการดําเนินงานขององคการ
ของนักวิชาการท่ีไดกลาวมาแลวจะพบวา นักวิชาการจํานวนมากไดใหน้ําหนักความสําคัญใน
การศึกษาผลการดําเนินงานขององคการในประเด็นท่ีแตกตางกันออกไปท้ังวิธีการ ตัวแปร ระดับ
ของการวิเคราะห ซ่ึงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําการพัฒนาข้ึนจากการวิเคราะหสรุป
ถึงขอดี ขอจํากัด และความครอบคลุมตอวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาระดับ
ผลการดําเนินงานขององคการ ในภาพรวมแลวการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงใหความสําคัญกับการสราง
ความแข็งแกรงในการอธิบายถึงแนวคิดผลการดําเนินงานขององคการดวยการใชแนวคิดองคการ
แหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการเปนพื้นฐานของกรอบแนวคิด ซ่ึงจะตางจากผลงานศึกษาวิจัย
อ่ืนท่ีโดยมากจะทําการศึกษาเฉพาะตัวแปรหนึ่ง ๆ ซ่ึงไมไดใหความสําคัญกับการศึกษาถึงการ
เช่ือมโยงระหวางความสัมพันธของแนวคิดผลการดําเนินงานกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรู
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาองคการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเม่ือองคการอยูในสภาพแวดลอมในระบบเปดท่ีมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนองคการ
ตลอดเวลา และมีความจําเปนอยางยิ่งเม่ือองคการเขาสูยุคท่ีความรูมีคามากกวาทรัพยากรอื่น ๆ 
นอกจากนี้ พบวานักวิชาการจํานวนมากไดศึกษาถึงผลการดําเนินงานขององคการบนพื้นฐานปจจัย
ท่ีหลากหลาย โดยท่ีการศึกษาเหลานั้นไดใหความสําคัญกับการมุงคนหาการทดสอบตัวแปรหรือ
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ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะเปนการศึกษาปจจัยท่ีคาดวาจะมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ หรือ
รูปแบบของปจจัยท่ีสงผลตอระดับผลการดําเนินงานขององคการเทานั้น ขาดซ่ึงการคนหา
องคประกอบของแนวคิดหลักท่ีจะมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัย
คร้ังน้ีจะไดมุงใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานขององคการท่ีข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีสําคัญของ
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูท่ีมีความสอดคลองกับบริบทของการศึกษา ในขณะเดียวกัน 
การศึกษาถึงผลการดําเนินงานขององคการนั้นจะใหความสําคัญในการอธิบายในมิติท่ีหลากหลาย
ยิ่งกวาการอธิบายดวยมิติทางดานการเงินเพียงดานเดียวซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีความลาชาเกินกวาจะ
ปรับปรุง แกไขเพื่อตอบรับกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
  โดยสรุปแลว จุดเดนของการอธิบายถึงผลการดําเนินงานขององคการดวยกรอบแนวคิดใน
การศึกษา วิจัยในคร้ังนี้จะสามารถอธิบายไดดวยเหตุผล 5 ประการท่ีสําคัญกลาวคือ 

ประการแรก  กรอบแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการท่ีผานมาจะไดรับ
การศึกษาเฉพาะแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเพียงเทานั้น และมักจะใหความสําคัญกับการคนหา
องคประกอบ ปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดความเปนองคการแหงการเรียนรูและการเกิดนวัตกรรมองคการ 
ท้ังท่ีในความเปนจริงแลวแนวคิดท้ังสองจะมีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาระดับผลการดําเนนิงาน
ขององคการอันเปนเปาหมายท่ีสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระดับผลการ
ดําเนินงานขององคการจะเพิ่มข้ึนไดก็ดวยการท่ีองคการมีนวัตกรรมองคการใหม มีกระบวนการ
ใหมเพื่อลดตนทุนและเพิ่มศักยภาพขององคการ มีผลิตภัณฑใหมท่ีตอบสนองความตองการของ
ลูกคาท่ีดีข้ึนกวาเดิม ในทางกลับกัน การจะพัฒนานวัตกรรมองคการนั้นก็จําเปนท่ีองคการจะตองมี
พื้นฐานของการเปนองคการแหงการเรียนรูเสียกอน  

ดวยขอดอยดังกลาวจึงเปนเหตุผลท่ีสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนากรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ โดยท่ีกรอบแนวคิดท่ีไดทําการศึกษาวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่สําคัญท่ีแตกตางจาก
กรอบแนวคิดอ่ืนคือการนําแนวคิดนวัตกรรมองคการเขารวมในการวิเคราะห ซ่ึงในการพัฒนาระดบั
ผลการดําเนินงานขององคการนั้นจะมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูท่ีควบคูไปกับแนวคิดนวัตกรรมองคการ เนื่องจากแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรูเพียงอยางเดียวจะไมสามารถอธิบายไดถึงอิทธิพลท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคการได
เพียงพอเพราะจะขาดการอธิบายถึงความสัมพันธทางออมกับผลการดําเนินงานขององคการท่ี
เพียงพอ ดังนั้น แนวคิดองคการแหงการเรียนรูจะมีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองอธิบายผลการ
ดําเนินงานขององคการผานการเกิดนวัตกรรมองคการ เนื่องจากแนวคิดนวัตกรรมองคการมี
หลักการท่ีสําคัญคือ การนําความรู ความคิดสรางสรรคท่ีมีมาพัฒนาใหเปนรูปธรรมสามารถใชได
จริงในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็จะเปนไปในทางพาณิชย
เปนสําคัญ ในทางตรงกันขาม การจะสรางนวัตกรรมองคการท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของ
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องคการก็ไมอาจจะวิเคราะหหรือใหความสําคัญไดเพียงแนวคิดนวัตกรรมองคการเพียงอยางเดียว 
เพราะการเกิดนวัตกรรมองคการจะตองอาศัยแนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนพื้นฐานและ
ทรัพยากรที่จําเปนตอการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการดวย เชนกัน 

กลาวโดยสรุปแลว การนําแนวคิดนวัตกรรมองคการมารวมวิเคราะหกับแนวคิดองคการ
แหงการเรียนรูท่ีมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการจะเปนการชวยสงเสริมใหแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูสามารถอธิบายถึงผลการดําเนินงานขององคการไดอยางเปนรูปธรรมและจะ
เปนการเสริมความแข็งแกรงใหกับแนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนอยางมากซ่ึงจะเปนการแสดง
ใหเห็นถึงความจําเปนของการวิเคราะหและนําไปใชควบคูกันของแนวคิดท้ังสอง   

ประการท่ีสอง  ปญหาท่ีสําคัญอยางยิ่งขององคการในไทยคือ การสนับสนุนการนําแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูไปใชโดยไรกลยุทธหรือเปาหมายท่ีชัดเจนท่ีไมไดสรางใหเกิดผลการ
ดําเนินงานขององคการท่ีดีข้ึนหรือคุณคาใดใดกับองคการ (สุธี พนาวร, 2551: 49) ซ่ึงนับเปนปญหา
ท่ีสําคัญของการประเมินผลการเรียนรูขององคการ เนื่องจากแนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปน
แนวคิดท่ีมีความเปนนามธรรมสูง ยากตอการช้ีวัด ดังนั้น การนําแนวคิดนวัตกรรมองคการและ
แนวคิดผลการดําเนินงานมารวมวิเคราะหจะเปนเคร่ืองมือช้ีวัดท่ีเปนรูปธรรมท่ีสําคัญใหกับการ
ประเมินถึงระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูในองคการที่ชัดเจนและมีประสิทธิผลมากยิ่งกวา
การประเมินตัวแนวคิดเอง  

ประการท่ีสาม  กรอบแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและกรอบแนวคิดนวัตกรรมองคการที่
ผานมาจะมุงเนนใหความสําคัญในระดับบุคคล กลุมและองคการเทานั้น ท้ังท่ีในความเปนจริงแลว 
ในปจจุบันองคการมีการพัฒนาไปกวางไกลกวาเฉพาะภายในองคการเทานั้น เปนการขาดการให
ความสําคัญกับการพัฒนาแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและแนวคิดนวัตกรรมองคการจากมุมมอง
ภายนอกองคการหรือก็คือ เครือขายองคการนั่นเอง ดังนั้นในกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแลว เปนการศึกษาวิจัยกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้นจึงนับไดวา 
เครือขายองคการจะมีความสําคัญเปนอยางมากกับการพัฒนาแนวคิดท้ังสองดวยความรวมมือ
ระหวางองคการ ซ่ึงเครือขายองคการนี้เองจะชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความ
เปนไปไดในการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการไดมากกวา   

นอกจากประเด็นความสําคัญขางตนแลว กรอบแนวคิดท่ีไดพัฒนาขึ้นนี้ยังมีจดุเดนใน 2 
ประเด็นรองอันไดแก              

ประการท่ีส่ี  ในกรอบแนวคิดนี้ ผลการดําเนินงานขององคการในเชิงบูรณาการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมนั้นจะไดใหความสําคัญท่ีการศึกษาถึงตัวแปรและปจจัยท่ีมีผลตอการ
พัฒนาผลการดําเนินงานขององคการในมิติอ่ืนท่ีนอกเหนือจากมิติทางดานประสิทธิภาพทางการเงิน
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ซ่ึงจัดเปนตัวชี้วัดลาชา โดยในกรอบแนวคิดในการศึกษาจะใหความสําคัญกับตัวแปรผลิตภาพ

แรงงานและความพึงพอใจของเจาของกิจการเพิ่มเขามาซึ่งจัดไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญและมี

ลักษณะเฉพาะตอการประเมินผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนอยาง

มาก โดยมุงหวังที่จะชี้วัดและทํานายไดถึงอนาคตขององคการเพื่อใหองคการสามารถปรับเปลี่ยน

ไดทันทวงทีและเพื่อเปนตัวแปรที่สามารถทํานายไดถึงความสามารถในการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบ

กับองคการหรือกลุมองคการหรือกระทั่งในระดับประเทศไดอีกดวย  

ประการที่หา  ในการพัฒนากรอบแนวคิดนั้นไดมีการนําตัวแปรแรงจูงใจในการเรียนรูมา

เขารวมเปนองคประกอบของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู เนื่องจากจากผลการวิจัยโดย

นักวิชาการของไทยจํานวนหนึ่งไดใหความสําคัญตอแรงจูงใจในฐานะตัวแปรที่มีความสําคัญเปน

อยางยิ่งตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในบริบทขององคการในไทย เพราะจากงานวิจัยของไทย

จํานวนมากตางยืนยันใหเห็นไดวาการสรางองคการแหงการเรียนนรูในไทยนั้นมักจะไมประสบ

ความสําเร็จอันเนื่องจากการขาดแรงจูงใจในการเรียนรูนั่นเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลการดําเนินงานขององคการ 

 ผลิตภาพแรงงาน 

 ประสิทธิภาพทางการเงิน 

 ความพึงพอใจของเจาของ

กิจการ 

 

องคการแหงการเรียนรู  

 พลวัตการเรียนรู 

 การสรางความรู 

 การสงเสริมการเรียนรูดวย

เทคโนโลยี 

 แรงจูงใจในการเรียนรู 

นวัตกรรมองคการ 

 นวัตกรรมกระบวนการ 

 นวัตกรรมผลิตภัณฑ 

 

เครือขายองคการ 

 การถายทอดทรัพยากร

ระหวางองคการ 

 การถายทอดขอมูล ความรู

ระหวางองคการ 

 ความไววางใจระหวาง

องคการ 
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กลาวโดยสรุปแลว กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้จะมีความสําคัญเปนอันมากในการสราง
ใหเกิดความสมบูรณและแข็งแกรงยิ่งข้ึนกับการอธิบายถึงผลการดําเนินงานขององคการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากมุมมองแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการ
โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของเครือขายองคการซ่ึงจะเปนการอธิบายถึงภาพรวมของกระบวนการในการ
พัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการภายใตบริบทท่ีเหมาะสมอยางแทจริงกับสถานท่ีท่ี
ทําการศึกษา ตลอดจนขนาดขององคการที่เปนเง่ือนไขท่ีสําคัญในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ โดยสามารถ
พิจารณากรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพท่ี 4.1 

 
4.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 ในสวนนี้ไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหความสําคัญระหวางตัวแปรเปนสําคัญ เพ่ือมุง
สรางใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนของกระบวนการในการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานของ
องคการ และเพื่อใหเห็นถึงกระบวนการและข้ันตอนของการประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
ท่ีแตกตางกันของนักวิชาการแตละทาน  
 

4.2.1 ผลการดาํเนินงานขององคการ (Organizational Performance) 
 ในบทที่สามไดทําการอธิบายถึงภาพรวมของแนวคิดของผลการดําเนินงานขององคการ
เกี่ยวกับลักษณะและรายละเอียดตาง ๆ ซ่ึงในบทนี้จะไดอธิบายถึงหัวใจที่สําคัญของการศึกษา
แนวคิดผลการดําเนินงานขององคการคือ การประเมินผลการดําเนินงานขององคการเนื่องจากการ
ประเมินผลการดําเนินงานขององคการจะเปนเสมือนสัญญาณเตือนภัยใหองคการไดรับทราบถึง
สภาวะขององคการกอนท่ีจะช้ีวัดดวยปจจัยทายสุดอันไดแกการสรุปบัญชีทางการเงิน ท้ังนี้ การ
ประเมินผลการดําเนินงานขององคการหมายถึง การแสดงผลลัพธของการปฏิบัติงานหรือกลยุทธ
ยอนกลับไปยังพนักงาน  (แอนเดอรสัน 2549: 20-23)   

วิธีการประเมินผลการดําเนินงานขององคการมักจะมีหลักการที่ไมไดแตกตางกันมากนัก
กลาวคือใหความสําคัญกับชวงของการประเมินเชน การประเมินทรัพยากรที่ใช การประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลลัพธ เปนตนโดย Scott (1977: 63-95) กลาววาการวัดผลการ
ดําเนินงานขององคการเปนเร่ืองท่ีจํากัดความและขอบเขตท่ีชัดเจนไดยากเนื่องจากมีปจจัยตาง ๆ 
มากมายในแตละองคการท่ีแตกตางกันออกไป ไมมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งท่ีจะเหมาะสมไปกับทุก
องคการ แนวความคิดของ Jones (2007: 14-20) ไดใหความสําคัญกับเร่ืองของการไดมาซ่ึง
ทรัพยากรเพิ่มเขามาและใหความสําคัญกับอัตราสวนของปจจัยนําเขาเทียบกับปจจัยนําออก ท้ังนี้ 
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สามารถสรุปใจความไดดังตารางท่ี 4.1 วาการวัดผลขององคการมีอยูดวยกัน 3 แนวทาง อันไดแก 1) 
การประเมินทรัพยากรภายนอก (The External Resource Approach)  เปนการประเมินจาก
ความสามารถในการจัดการองคการ การไดมาหรือ ควบคุม และรักษาไวซ่ึงทรัพยากรท่ีองคการ
ตองการ 2) การประเมินระบบภายใน (The Internal Systems Approach) เปนการใหความสําคัญกับ
การประเมินของแตละแผนกหรือหนวยงาน โดยการใหความสําคัญกับเร่ืองของการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว การคนหา ปรับเปล่ียนโครงสรางอยางรวดเร็วภายใตส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป และ 3) 
การประเมินจากการดําเนินงาน (The Technical Approach) ดวยการวัดผลิตภาพ และประสิทธิภาพ 
ของปจจัยนําเขาและปจจัยนําออก เชนการเปรียบเทียบตนทุนกับจํานวนผลิตภัณฑท่ีสามารถผลิตได 

 
ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบแนวทางการประเมินผล 

 
แนวทาง รายละเอียด ตัวชี้วัด 

การประเมินทรัพยากรภายนอก ประเมินความสามารถในการ
จัดการ จัดหาและรักษาไวซ่ึง
ทรัพยากรที่หายาก 

ปจจัยนําเขาตนทุนตํ่า 
การไดมาซ่ึงวตัถุดิบช้ันด ี
สวนแบงการตลาดมากข้ึน 
ไดรับการสนบัสนุนจากผูท่ีมี
สวนเกีย่วของ 

การประเมินระบบภายใน ประเมินความสามารถดาน
นวัตกรรม การเปล่ียนแปลงตาม
สถานการณ 

ลดระยะเวลาการผลิต 
เพิ่มความรวมมือของพนักงาน 
เพิ่มอัตราการสรางนวัตกรรม 

การประเมินจากการดําเนินงาน ประเมินกระบวนการ
เปล่ียนแปลงจากปจจยันําเขาสู
ปจจัยสงออก 

เพิ่มคุณภาพผลผลิต 
ลดระยะเวลาสงของ 
ลดความสูญเสีย 

 
แหลงท่ีมา: Jones, 2007. 

 
การประเมินผลการดําเนินงานขององคการของ Hodge, Anthony and Gales (1996: 72-80) 

ไดมีการเพ่ิมเติมใหความสําคัญท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนกลาวคือ ใหความสําคัญท้ังเร่ืองของ
ทรัพยากร เปาหมายขององคการ ตลอดจนการผสมผสานวิธีการเขาดวยกัน ซ่ึงสามารถสรุปประเด็น
สําคัญไดวา การท่ีจะสรุปวาองคการใดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้นเปนเร่ืองยากเนื่องจากมี
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ปจจัยท่ีเกี่ยวของท่ีหลากหลาย โดยวิธีการวัดผลสามารถกระทําไดดังตอไปนี้ 1) การวัดจากประสิทธิผล
ภายใน (Internal Effectiveness) 2) การวัดจากเปาหมาย และประสิทธิผล (Goals and Effectiveness) 
3) การวัดจากทรัพยากรกับประสิทธิผล (Resources and Effectiveness) 4) การวัดจากศักยภาพ
องคการและผูเกี่ยวของ (Performance and Stakeholders) 5) การวัดจากคุณคาของการแขงขัน 
(Competing Values Model) เปนแนวคิดท่ีพยายามลดทอนจุดดอยของวิธีการตาง ๆ ดวยการ
ประเมินองคการใน 4 มิติมุมมองโดยมุงหวังผลลัพธและคุณภาพ Robbins (1990: 48- 58) กลาวโดย
สรุปใจความไดวา การประเมินผลองคการนั้นเปนส่ิงท่ีตองใหความสําคัญกับการตระหนักถึง
เปาหมายขององคการเปนสําคัญโดยรูปแบบของการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถสรุปได
ดังนี้ 1) การวัดจากเปาหมาย และการดําเนินการ (The Goal Attainment Approach) 2) การวัดเชิง
ระบบ (The Systems Approach) 3) การวัดเชิงกลยุทธ (The Strategic Constituencies Approach) 
เปนรูปแบบท่ีคลายคลึงกับวิธีการวัดเชิงระบบ แตจะใหความสําคัญกับความพึงพอใจในแตละสวน
งานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือตอบสนองความอยูรอดขององคการ และ 4) การวัดเชิงคุณคาการแขงขัน (The 
Competing Values Approach)  เปนวิธีการประเมินท่ีเนนถึงการผสมผสานการตัดสินจากมุมมองใน
หลากหลายแงมุม เพื่อพยายามจัดหาพื้นฐานในการตัดสินรวมกันจากมิติตาง ๆ เพื่อการประเมิน  
หลักของการประเมินในลักษณะนี้จะตั้งอยูบนพื้นฐานสามดาน อันไดแก 1) พื้นฐานระหวาง ความ
ยืดหยุนและการควบคุมขององคการ 2) พื้นฐานของการใหความสําคัญระหวางสมาชิกในองคการ
หรือตัวองคการ และ 3) พื้นฐานระหวางการเนนวิธีการกระทําหรือการเนนเปาหมาย โดยสามารถ
พิจารณาเปรียบเทียบพื้นฐานท้ังสามประการไดจากภาพท่ี 4.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ภาพท่ี 4.2  พื้นฐาน 3 ประการของการประเมินผลการดาํเนินงานขององคการ 
แหลงท่ีมา: Robbins, 1990: 70. 
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People Organization 
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 จากแผนภาพขางตนจะทําใหสามารถแบงพื้นท่ีของการประเมินไดออกเปน 4 สวนแยกตาม
ประเด็นการใหความสําคัญดังนี้ 1) รูปแบบมนุษยสัมพันธ (The Human-Relations Model) ซ่ึงก็คือ
การใหความสําคัญของ ความผูกพันของสมาชิกองคการ (การกระทํา, People-Flexibility-Means-PFM)  
และความสามารถของสมาชิกองคการ (เปาหมาย, People-Flexibility-Ends-PFE ) 2) รูปแบบระบบเปด 
(The Open Systems Model) คือการมององคการในมิติของความยืดหยุนขององคการ (การกระทํา, 
Organization-Flexibility-Means-OFM) และการไดมาซ่ึงทรัพยากร (เปาหมาย, Organization-Flexibility-
Ends-OFE) 3) รูปแบบเปาหมายแบบมีเหตุผล (The Rational Goal Model) คือการประเมินองคการใน
ดาน การวางแผนและการกําหนดเปาหมาย (เปาหมายระยะส้ัน, Organization-Control-Means-OCM) 
และการมีผลิตภาพและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคการ (เปาหมายระยะยาว, Organization-
Control-Ends-OCE) และ 4) รูปแบบกระบวนการภายใน (The Internal Process Model) คือการให
ความสําคัญของ สมาชิกองคการ การควบคุมและการติดตอส่ือสาร (เปาหมายระยะส้ัน, People-
Control-Means-PCM)  และความมีเสถียรภาพและการบังคับบัญชา (เปาหมายระยะยาว, People- 
Control-Ends-PCE) จะเห็นไดวาการวัดเชิงคุณคาในการแขงขันนั้นนับไดวาเปนการผสมผสานการ
ประเมินจากวิธีการตาง ๆ อยางผสมผสาน ท้ังน้ีก็เพื่อการพยายามขจัดปญหาการประเมินท่ีข้ึนอยูกับ
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียวเทานั้น ทวาวิธีการนี้ก็มีขอดอยท่ีไมอาจสรุปไดอยางชัดเจนวา
องคการมีประสิทธิภาพหรือไม แตเปนการใหความสําคัญกับการมุงคนหาสวนดอยขององคการเพ่ือ
มุงพัฒนามากกวา   

ประสิทธิผลเปนเร่ืองการบรรลุเปาหมายขององคการ และประสิทธิภาพเปนเร่ืองของ
กระบวนการแปรสภาพจากปจจัยนําเขาสูปจจัยสงออกอยางคุมคา อยางไรก็ตาม ดวยการท่ีองคการ
มีหลากหลายแผนก ความรับผิดชอบและหนาท่ี การประเมินองคการจึงไมใชเร่ืองงาย Daft (2007:  
170-179) ไดเสนอวิธีการประเมินผลองคการท่ีเรียกวาการประเมินประสิทธิภาพขององคการตาม
สถานการณ (Contingency Effectiveness Approach) ประกอบดวย 4 วิธีการซ่ึงมีลักษณะเหมือน
แนวทางที่ Robbins (1990) ไดเสนอไวโดยประกอบดวย 1) แนวทางการประเมินจากเปาหมาย (The 
goal approach) เปนการพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือท่ีคาดหวัง 2) แนวทางการไดมา
ซ่ึงทรัพยากร (The Resource-Based Approach) เปนการใหความสําคัญของการไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีดี 
และคาดหวังวาการไดมาเหลานั้นจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคการ 3) 
แนวทางกระบวนการภายใน (The Internal Process Approach) เปนการมุงพิจารณาถึงความพึง
พอใจของหนวยงานตาง ๆ ในองคการโดยมุงหวังวาจะนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องคการ เปนแนวทางที่ไมใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมภายนอก ซ่ึงแนวทางท้ังสามท่ีไดเสนอมานี้
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เปนแนวทางท่ีสอดคลองกับแนวทางของ Bedeian and Zammuto (1991: 59-79) และ 4) แนวทางการ
ประเมินแบบผสมผสาน (The Integrated Effectiveness Model) เปนการรวมวิธีการตาง ๆ ของท้ัง
สามแนวทางขางตนเขาไวดวยกันโดยแบงประเด็นความสําคัญออกเปน 4 ประเด็นคือ  กระบวนการ
ภายใน กระบวนการภายนอก การควบคุม และความยืดหยุน 
 Hannan and Freeman (1977: 110-128) กลาววา การประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
ดวยการพิจารณาการบรรลุเปาหมายนับเปนประเด็นท่ีไมมีความชัดเจนและไมมีความเหมาะสม
เนื่องดวยไมสามารถท่ีจะกําหนดความหมายท่ีชัดเจนไดท้ังยังมีความสัมพันธอยางสูงกับเร่ืองของ
การกําหนดเปาหมายภายใตความขัดแยงหรือเพื่อสงเสริมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท้ังนี้ วิธีการ
ประเมินผลผลการดําเนินงานขององคการโดยท่ัวไปมี 3 รูปแบบ อันประกอบดวย 1) การประเมิน
จากผลลัพธ (Outcome) เปนการประเมินเปนลําดับหรือตัวเลขเพ่ือใชในการแสดงผลและเปรียบเทียบ
ผลท่ีไดจากกระบวนการ 2) การประเมินจากกระบวนการ (Process)  เปนการประเมินคุณภาพของ
สินคาหรือบริการ เชน อัตรานักศึกษาตอผูสอน อัตราการเขารักษาพยาบาล เปนตน และ 3) การ
ประเมินจากโครงสราง คือการประเมินถึงทรัพยากรพื้นฐานท่ีองคการจําเปนตองใช ซ่ึงท้ังสามวิธีนี้
ลวนแลวแตมีขอเดนขอดอยในตัวเองดวยกันท้ังส้ินท่ีจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ
นําไปใช  
 ในสวนนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกรอบแนวคิดซ่ึงจะชวยอธิบายใหเห็น
กระบวนการที่ชัดเจนยิ่งข้ึนของการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการดวยการมุงอธิบายถึง
การวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานขององคการที่มีหลากหลายวิธีการ และยังช้ีใหเห็นถึง
ท่ีมาและการสงเสริมใหเกิดกระบวนการในการพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการ โดยไดแสดง
รายละเอียดของตัวแปรผลการดําเนินงานขององคการอยางละเอียดอีกคร้ังหนึ่งในบทที่ 5   
 

4.3  สมมติฐานในการวิจัย 
 
 การศึกษาในคร้ังนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานในการวิจัยของแนวคิดท้ัง 3 อันไดแก แนวคิด
องคการแหงการเรียนรู แนวคิดนวัตกรรมองคการ และแนวคิดเครือขายองคการ ท่ีจะมีหนาท่ีในการ
กําหนดระดับผลการดําเนินงานขององคการ 

นักวิชาการจํานวนมากไดอธิบายใหเห็นวาความเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นสงผลตอ
ระดับผลการดําเนินงานขององคการใหสูงข้ึน และยังอธิบายใหเห็นถึงลักษณะรูปแบบรวมท้ัง
ขอจํากัดตาง ๆ ของความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนอีกดวย การเรียนรูเปนส่ิงท่ีไดรับการยอมรับวามี
ความสําคัญเปนอยางมากกับองคการ การเรียนรูขององคการจะชวยยกระดับและพัฒนาผลการ
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ดําเนินงานขององคการ โดยการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอ
กันเนื่องจากในการพิสูจนวาการเรียนรูไดสงผลที่ดีใหกับองคการนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ
วัดท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงการวัดระดับการเรียนรูเองนั้นนับเปนเร่ืองท่ียากและมีความเปนนามธรรมสูง 
ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งท่ีจะช้ีวัดดวยผลการดําเนินงานขององคการเพื่อเปนการ
ประเมินและปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู (Rampsey, 2008: 8-9) เชนเดียวกัน Dave (2008: 
vii- viii) และ Singer and Edmondson (2008: 33-55) ไดสรุปวาการเรียนรูมีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงานท้ังในระดับบุคคล กลุมและองคการ ระดับบุคคลเรียนรูจากความสงสัยและการทดลอง 
ระดับกลุมเรียนรูจากความหลากหลายของความคิด และระดับองคการเรียนรูจากการพัฒนาและ
ทดลองอยางตอเนื่อง ซ่ึงเม่ือเกิดการเรียนรูข้ึนยอมทําใหเกิดผลดีกับองคการในทุกระดับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระดับองคการที่ทําใหเกิดความสามารถในการแขงขันได ฉะนั้นการเรียนรูจึงเปนส่ิงท่ี
จะตองฝงลึกลงไปเปนความสามารถขององคการเพ่ือท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายท้ังทางดานการเงิน 
และการเปนสถานท่ีทํางานท่ีดีสําหรับสมาชิกในองคการ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอยางถ่ีถวนจะ
พบถึงปญหาและความยุงยากท่ีเกิดข้ึนของความสัมพันธนั้น เนื่องจากวาการลงทุนในองคการแหง
การเรียนรูไมไดมีความเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เฉกเชนผลการดําเนินงานขององคการท่ีมีความเปน
รูปธรรม การเรียนรูเปนส่ิงท่ีจับตองลําบาก วัดผลยาก ไมชัดเจน และไมมีหลักประกันใดท่ีจะบงชี้
ไดวาองคการจะตองเกิดผลการดําเนินงานดวยการเรียนรู เพราะการเรียนรูไมทุกรูปแบบท่ีจะ
กอใหเกิดผลการดําเนินงานขององคการ รวมทั้งการท่ีผลการดําเนินงานขององคการมีความ
หลากหลาย หลากแงมุมยิ่งจะทําใหการชี้วัดอิทธิพลหรือความสัมพันธระหวางการเรียนรูของ
องคการและผลการดําเนินงานขององคการเปนไปดวยความยุงยากและไมชัดเจน และเปนท่ีนา
สังเกตถึงแนวคิดของ Singer and Edmondson (2008: 33-55) ท่ีตั้งสมมติฐานวาการเรียนรูจะมี
ความสัมพันธ เชิงลบกับผลการดําเนินงานขององคการในชวงระยะแรกและจะมีลักษณะ
ความสัมพันธเชิงบวกในระยะหลัง เนื่องจากเหตุผลท่ีสําคัญสองประการไดแก ปญหาท่ีไดจาก
ขอมูลท่ีแทจริง (Visibility Problem) ซ่ึงคือปญหาท่ีองคการประสบและเปนอยูเม่ือมีการเรียนรูก็
จะตองมีการจัดเก็บขอมูลความผิดพลาดของการทํางานซ่ึงจะเปนสวนงานท่ีไมมีหนวยงานใด
ตองการที่จะเปดเผย โดยในชวงตนจะพบถึงปญหาท่ีเปนอยูจํานวนมากท่ีรอคอยการแกไข และ
ปญหาจากความผิดพลาด (Worse- Before- Better- Problem) เกิดข้ึนจากความพยายามแกไขและหา
หนทางใหม ซ่ึงตองอาศัยการทดลองกอนท่ีจะประสบผลสําเร็จซ่ึงก็จะตองอาศัยวิธีการลองผิดลอง
ถูกจนทําใหเกิดการสูญเสียบางในชวงตน อยางไรก็ตาม สรุปไดวา ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการคํานึงถึง
ผลการดําเนินงานขององคการอยางยั่งยืนท่ีแทจริงมากกวาการใหความสําคัญกับผลการดําเนินงาน
ขององคการระยะส้ัน และการรักษาดุลยภาพระหวางการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการ 
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โดยการช้ีวัดผลการดําเนินงานขององคการจะตองมีผลยอนกลับ (Feedback) ท่ีใหประโยชนแทจริง 
มากกวาการประเมินเพื่อการช้ีวัดถึงความสําเร็จของผลการดําเนินงานขององคการในระยะส้ัน
เทานั้น (Kleiner, 2008: 100; Kumar, 2008: 232-233) 
 ความเปนองคการแหงการเรียนรูยังสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เกิดผลการดําเนินงานขององคการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา พลวัตการเรียนรู การสรางความรู การ
สงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและแรงจูงใจในการเรียนรู จะชวยองคการใหเกิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเงิน (Wu, 2004)  เพิ่มผลิตภาพ (สุดารัตน พลเจริญ, สุนิภา ศิริพัฒนานนท, 
2547) และเพิ่มความพึงพอใจของเจาของกิจการตอการดําเนินงานของกิจการของตน เนื่องจากเม่ือ
องคการไดสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของสมาชิกในองคการแลวนั้นก็ยอมท่ีจะทําใหสมาชิกใน
องคการมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เกิดทักษะความสามารถในการทํางานท่ีดียิ่งข้ึน มีความผิดพลาดท่ี
ลดนอยลง มีความเชี่ยวชาญจากการเรียนรูจากความผิดพลาดและความสําเร็จในอดีต ซ่ึงจะทําให
องคการมียอดขาย และผลกําไรท่ีสูงข้ึน ทําใหมีตนทุนการผลิตท่ีต่ําลงมีความสามารถในการแขงขัน
ท่ีสูงข้ึน ดังนั้น จากการอธิบายขางตนจึงนํามาสูการตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐาน 1  ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงบวกกบัผลการดําเนนิงาน 

ขององคการ 
ความสามารถขององคการแหงการเรียนรูในการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมองคการนับเปน

ปจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่งในการกอใหเกิดความสําเร็จและความอยูรอดขององคการ การเรียนรูองคการ
และความสัมพันธกับนวัตกรรมองคการเปนสาระสําคัญท่ีจะสรางใหเกิดผลการดําเนินงานของ
องคการ โดยท่ัวไปแลวจะมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเรียนรูและนวัตกรรมองคการท่ี
นอยมาก  ซ่ึงจากการศึกษาพบวาองคการท่ีไดจัดต้ังโปรแกรมการเรียนรูองคการดวยวิธีตาง ๆ เชน 
การฝกฝนสมาชิก การพัฒนาการทํางานเปนทีม การพัฒนาความรวมมือจากการประเมินผลจาก
สภาพแวดลอมภายนอกไดสงผลท่ีสําคัญตอการเกิดนวัตกรรมองคการ ตลอดจนผลการดําเนินงาน
ขององคการอยางการเพิ่มข้ึนของยอดขายและผลประกอบการองคการ (Duserick, 2008: 366-371) 
 การจัดการนวัตกรรมองคการนับเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของความรับผิดชอบของ
ผูบริหารซ่ึงนับเปนการผลักดันใหเกิดการคนควาโดยนักทฤษฏีการจัดการความรูตอความสามารถ
ขององคการ โดยในระดับมุมมองมหภาคนั้น การจัดการไดมุงเนนท่ีการพัฒนาแนวคิดใหมเพื่อการ
แขงขันและเพ่ือการสรางความรวมมือซ่ึงใชความรูองคการเปนพื้นฐานในการผลักดัน ท้ังนี้ เม่ือ
กระบวนการความรูนับเปนปจจัยท่ีมีความจําเปนตอองคการ การพัฒนาพื้นฐานกระบวนการเชิง
ปฏิบัติ (Process Based Theory) ดวยความรูจึงมีสวนสําคัญอยางมากตอความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมองคการ โดยกระบวนการความรูจะประกอบดวย รูวาทําไม (Knowing Why) ซ่ึงทําให
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เขาใจถึงเปาหมาย พันธะกิจของตนตอองคการ เขาใจถึงเหตุผลของการกระทํา อันจะทําใหเกิดการ
หลอหลอมทัศนคติรวมกัน รูวาอยางไร (Knowing How) ซ่ึงจะทําใหเขาใจถึงความสามารถหรือความรู
ทีจําเปนกับการปฏิบัติงานซ่ึงจะนําไปสูการรูถึงผูท่ีจะทํางานรวมกัน หรือรูวาใคร (Knowing Who) 
นับเปนกระบวนการถัดมาท่ีทําใหทราบถึงกลุมบุคคลท่ีจะตองมีปฏิสัมพันธดวยเพ่ือท่ีบรรลุ
เปาหมายนวัตกรรม นอกจากนี้ ความสําคัญของกรอบแนวคิดท่ีมีความรูเปนพื้นฐานไดแสดงใหเหน็
ถึงมุมมองใหมของการจัดการความรูท่ีไดถูกนํามาปฏิบัติใชจริงมากกวาเปนเพียงแคองคความรูท่ีอยู
กับท่ี (Simpson, 2002: 51-60) 

นักวิชาการจํานวนหนึ่งมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาแนวคิดองคการแหงการเรียนรูท่ี
ควบคูกันกับนวัตกรรมองคการเพื่อมุงพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการ โดยการพัฒนาผล
การดําเนินงานขององคการนั้นควรท่ีจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาท้ังความเปนองคการแหง
การเรียนรูและนวัตกรรมองคการท่ีควบคูกันไป เชนเดียวกับแนวคิดวาองคการจํานวนมากท่ีกําหนด
และพยายามในการจัดการใหองคการของตนเปนองคการท่ีมีนวัตกรรมองคการที่มีประสิทธิภาพ 
ทวา ในความเปนจริงแลวส่ิงท่ีสําคัญกวานั้นก็คือ องคการควรท่ีจะมีพื้นฐานความพรอมในการ
ผลักดันนวัตกรรมองคการเสียกอนดวยการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยจากการศึกษาถึงปจจัย
สําคัญท่ีทําใหองคการมีผลการดําเนินงานขององคการและเกิดนวัตกรรมองคการนั้นพบวา องคการ
ท่ีมีคุณสมบัติ มุงม่ันในการทดลอง กลาเส่ียง มีปฏิสัมพันธกับภายนอก มีกระบวนการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและวิเคราะหรวมกันจะบรรลุผลสําเร็จทางดานนวัตกรรมใหม ความคิดสรางสรรค
ใหม เนื่องจากจะเปนการสรางพันธะผูกพันตอกลุม เปนการแลกเปล่ียนความรูความคิดเพ่ือเปนการ
พัฒนาใหเกิดความคิดใหมจากการมีสวนรวมของสมาชิกในองคการ  โดยสรุปแลวองคการท่ีมี
ความสามารถในการเปนองคการแหงการเรียนรูก็จะมีอัตราการพัฒนานวัตกรรมองคการเพ่ิมสูงข้ึน
เชนกัน (Alegre and Chiva, 2007) 

ความเปนองคการแหงการเรียนรูจะชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถ
พัฒนานวัตกรรมองคการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา พลวัตการเรียนรู การสรางความรู การสงเสริม
การเรียนรูดวยเทคโนโลยีและแรงจูงใจในการเรียนรูจะชวยองคการใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการใหดียิ่งข้ึน เนื่องจากเม่ือองคการมีการเปดโอกาสใหสมาชิกมีการเรียนรูใหม ๆ มีการ
ถายทอดการเรียนรู มีการสนับสนุนการเรียนรูของสมาชิกในหลากหลายทางแลวก็ยอมท่ีจะทําให
สมาชิกองคการเหลานั้นไดนําความรูท่ีมีอยูไปใชพัฒนาสูความเปนจริงซ่ึงก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการใหดียิ่งข้ึนและสอดรับกับเปาหมายขององคการ (Alegre and Chiva, 2007; 
Duserick, 2008: 366-371)  ในประเด็นนี้นับไดวามีความสําคัญเปนอันมากตอวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมท้ังในเชิงทฤษฏีกลาวคือ จุดออนของแนวคิดองคการแหงการเรียนรูนั้นให
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ความสําคัญกับมิติของการนําความรูไปใชจริงนอยมาก (Finger and Brand, 1999, อางถึงใน Smith, 
2001) ในเชิงปฏิบัติก็เชนกันจะชวยสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถสราง
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการใหมท่ีตอบสนองตอตลาดเฉพาะอันเปนเปาหมายหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
ของการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม Drucker (1985: 107- 115) ก็เชนเดียวกันท่ี
อธิบายถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวางความรูกับการเช่ือมโยงสูการสรางนวัตกรรม ดังนั้น 
จากการอธิบายขางตนจึงนํามาสูการตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐาน 2 ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับนวัตกรรมองคการ 

การศึกษานวัตกรรมองคการยอมเปนเสมือนหนาตางอีกดานหน่ึงของการใหความสําคัญ
กับการเปล่ียนแปลง โดยท่ีนวัตกรรมองคการคือหนทาง วิธีการใหม ๆ ท่ีองคการจําเปนตองใชเพื่อ
สรางใหรับมือกับความเปล่ียนแปลงไมวาจะเปนความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอม 
(Unplanned Change) หรือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ (Planned Change) นวัตกรรม
องคการจะเปนเคร่ืองมือชวยใหองคการเกิดความเปล่ียนแปลงตลอดจนทําใหเกิดการสงเสริมผล
การดําเนินงานขององคการ (Damanpour and Evan, 1984; Han, Kim and Srivastava, 1998) ท้ังนี้ 
การศึกษาท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมองคการจํานวนมากไดศึกษาถึงการสรางนวัตกรรมภายในองคการ 
หรือการรับหรือไมรับนวัตกรรมขององคการ และไดแสดงความคิดเห็นวาการรับนวัตกรรมองคการ
ไมไดเปนส่ิงท่ีรับประกันไดของความสําเร็จขององคการแตอยางใด หากแตส่ิงท่ีมีความสําคัญเปน
อันมากนั้นคือ การเขาใจและนํานวัตกรรมองคการท่ีสามารถแบงกลุมไดเปน นวัตกรรมเชิงเทคนิค 
(Technical Innovation) เชน ผลิตภัณฑใหม วิธีการ หรือบริการใหมและนวัตกรรมเชิงบริหาร 
(Administrative Innovation) ท่ีใหความสําคัญกับการจัดการโครงสรางภายในองคการ มา
ประยุกตใชอยางเหมาะสมและใชควบคูกันไปนั่นเอง นวัตกรรมองคการเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการเปนอยางมาก Lin and Chen, 2007 ไดแสดงให
เห็นถึงผลลัพธท้ังเชิงบวกและเชิงลบกลาวคือ นวัตกรรมองคการจะมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
ขององคการโดยจะข้ึนอยูกับประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมเชิงลึกจะทําใหเกิดอิทธิพลเชิงลบตอ
ผลการดําเนินงานขององคการในชวงแรกแตจะสงเสริมผลการดําเนินงานขององคการในชวงหลัง 
ในขณะท่ีนวัตกรรมเชิงส่ังสมจะสงเสริมผลการดําเนินงานขององคการในระยะส้ันเปนสําคัญ ซ่ึง
นวัตกรรมองคการท่ีแตกตางยอมกอใหเกิดผลลัพธท่ีแตกตาง โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑจะชวยใหเกดิ
การเติบโตทางดานยอดขายรวมท้ังการเปล่ียนจุดยืนทางการตลาดอีกดวย นวัตกรรมกระบวนการเองก็
เชนกันไดสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานโครงสรางทางดานตนทุนราคาอันเปนปจจัยท่ี
สําคัญของการพัฒนาผลิตภาพขององคการ ท้ังนี้สรุปไดวานวัตกรรมองคการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันและผลการดําเนินงานขององคการใหเพิ่มมากข้ึน (Goffin and 
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Mitchell, 2005: 42-46, O’Sullivan and Dooley, 2009: 3) นอกจากนี้แลวความแตกตางท่ีไดอาจ
เกิดข้ึนเนื่องจากการช้ีวัดท่ีแตกตาง อาจทําใหไดผลการวิจัยท่ีแตกตาง เชน การช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานขององคการในเชิงวัตถุวิสัยหรือเชิงอัตวิสัย หรือกระท่ังความแตกตางท่ีอาจเกิดข้ึนอัน
เนื่องจากการแบงกลุมยอยของนวัตกรรม (Damanpour, 1990) 

นวัตกรรมองคการเปนสวนสําคัญหลักของการแขงขันและเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการ
เพิ่มประสิทธิภาพองคการ ไดเปนสวนสําคัญในการสงเสริมใหองคการสามารถเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาดและควบคุมตลาดไดมากกวาองคการท่ีไมมีนวัตกรรม ซ่ึงนวัตกรรมองคการเหลานั้นจะทาํ
ใหองคการเกิดความแตกตางและทําใหยากแกการลอกเลียนแบบทั้งผลิตภัณฑและกระบวนการใหม 
โดยจากการศึกษาจํานวนมากไดสรุปผลใหเห็นในทิศทางเดียวกันกลาวคือนวัตกรรมองคการ
สงเสริมใหเกิดผลการดําเนินงานขององคการในดานของประสิทธิภาพทางการเงิน และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานผลิตภาพ นอกจากนี้ ยังอธิบายเพิ่มเติมถึงแนวคิดท่ีวา ผลการดําเนินงานขององคการ
ทางดานการเงินยังมีผลตอการพัฒนานวัตกรรมองคการอีกดวย เนื่องจากในหลายคร้ังท่ีนวัตกรรม
องคการจะตองอาศัยระยะเวลาในการสรางและพัฒนา รวมท้ังในระหวางการพัฒนานั้นจะมีความ
เส่ียงรวมอยูดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมองคการท่ีมีธรรมชาติของการดําเนินงานท่ีมีความ
สลับซับซอนสูงทําใหปจจัยตาง ๆ เหลานี้เองท่ีจําเปนตองอาศัยฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง กระแส
เงินสดในองคการท่ีเพียงพอ (Cainelli, Evangelista and Savona, 2005) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอมหรือหากพิจารณาจํากัดความถึงความตองการของ
ลูกคาก็ยอมจะสงผลที่สําคัญแกองคการในการพัฒนานวัตกรรมองคการใหมชองทางใหมเพื่อ
ตอบสนองกลุมลูกคาท่ีมีอยูอยางจํากัดหรือกระท่ังเพื่อการคนหาความตองการใหมหรือการเปล่ียน
กลุมลูกคาก็ตาม โดยเม่ือเกิดการพัฒนานวัตกรรมองคการขึ้นไมเพียงแตเปนการสรางใหองคการ
เกิดผลการดําเนินงานขององคการเทานั้น แตยังเปนการสรางความสามารถในการแขงขันระยะยาว
ใหกับองคการอีกดวย (Porter: 1985)  ท้ังนี้ การพัฒนานวัตกรรมองคการจะตองใหความสําคัญกับ
การอุดหนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการตระหนักและสรางใหเกิดการ
เรียนรูข้ึนภายในองคการ (Aydin, Cetin and Ozer: 2007)  

นวัตกรรมองคการจะมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ซ่ึงมีความหมายอีกนัยหนึ่งไดวาการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑหรือกระบวนการจะมีผล
ใหองคการเกิดผลการดําเนินงานขององคการ (Jones and Tilley, 2003: 26-30) พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเงิน ผลิตภาพแรงงานและความพึงพอใจของเจาของกิจการ เนื่องจากการพัฒนาขององคการ
นั้นสามารถแบงไดเปน การพัฒนาจากผลิตภัณฑหรือกระบวนการเดิมท่ีมีอยูซ่ึงนับเปนการขจัด
ขอจํากัดและเสริมขอไดเปรียบใหกับผลิตภัณฑและกระบวนการท่ีเคยเปนมา และการพัฒนา
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ผลิตภัณฑหรือกระบวนการใหมท่ีไมเคยมีมากอนซ่ึงนับเปนการพัฒนาชองทางและความสามารถ
ใหมใหกับองคการในการดําเนินงาน (White and Bruton, 2007) โดยหลักการของนวัตกรรม
องคการท่ีสําคัญนั้นนวัตกรรมองคการจะตองมีความสามารถในการยกระดับผลการดําเนินงาน
ใหกับองคการมากกวาเปนเพียงการสรางส่ิงใหมใหเกิดข้ึนโดยปราศจากซ่ึงผลตอบแทนในมิติอ่ืน ๆ 
ดังกลาวนี้ จึงนํามาสูการตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐาน 3 นวัตกรรมองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกบัผลการดําเนนิงานขององคการ 

ในยุคโลกาภิวัฒน ความรูไมไดถูกจํากัดอยูเฉพาะภายในองคการเทานั้น หากแตองคการ
สามารถแลกเปล่ียนประสบการณความรู และสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Kilmann and Kilmann, 1991) ท่ีถือไดวา
เปนองคการท่ีมีอํานาจตอรองต่ําและมีขอจํากัดในดานตาง ๆ มากมาย ดังนั้น จึงนับไดวาการรวมตัว
กันเปนเครือขายองคการจะเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีมีความสําคัญยิ่งซ่ึงจะชวยใหเกิดการสงเสริมการ
ใชเทคโนโลยี เกิดพลวัตในการเรียนรู เกิดการสรางความรูภายในองคการขึ้น เปนตน เนื่องจากเปน
การรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหลายองคการหลายประสบการณเขาไวดวยกัน เกิด
ความรวมมือและการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันในดานตาง ๆ ดําเนินกิจกรรมรวมกันซ่ึงจะทําให
องคการแตละองคการเกิดการเรียนรูตอปญหาตลอดจนแนวทางแกไขที่มีความสําคัญในมุมมอง
ใหมท่ีไมอาจไมสามารถคนพบไดในองคการของตนเอง เชนเดียวกันกับ Powell and Brantley 
(1992) ท่ีวา เครือขายของการเรียนรู (Learning Network) เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางมาก ท่ี
นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาดวยองคการของตนเอง การสรางความสัมพันธกับภายนอก
องคการเพื่อเปนการถายทอดวิธีการ และความรูเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหองคการเกิด
นวัตกรรมใหม ๆ ดวยการผสมผสานขอมูลความรูท่ีไดรับ การสรางเครือขายองคการข้ึนจะชวยให
องคการเกิดแนวคิดใหม ๆ ท่ีไมอาจหาไดจากภายในองคการ ท้ังยังทําใหเกิดความประหยัดตอการ
วิจัยและพัฒนาอีกดวย 

ประเด็นสําคัญของเครือขายองคการคือการเปนเคร่ืองมือท่ีมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะ
พัฒนาการเรียนรู ความรูในระดับองคการโดยจะชวยใหเกิดการถายทอดและแลกเปล่ียนความรู
ระหวางองคการ  เนื่องจากการเรียนรูคือการส่ังสมความรูท่ีจะตองอาศัยการไดมาซ่ึงความรู ดังนั้น
หากขาดการลงทุนในการพัฒนาความรูท่ีมีอยูหรือการใหไดมาซ่ึงความรูยอมจะนําไปสูการปดกั้น
โอกาสการเรียนรูท่ีสําคัญในอนาคต (Beeby and Booth, 2000) ดังนั้น องคการจะตองมุงให
ความสําคัญกับการสรางความรู การไดมาซ่ึงความรูท่ีมาจากหลากหลายพ้ืนท่ี และระหวางองคการ
ตาง ๆ เพื่อท่ีจะกอใหเกิดทรัพยากรทางความรูท่ีสําคัญใหกับองคการ (Smith, 1997: 139) Faren, 
Gerry (1999: 53- 60) ไดวิเคราะหถึงปญหาการแลกเปล่ียนความรูวา การไมมีการแลกเปล่ียนขอมูล 
ทางเลือกหรือองคความรูระหวางแผนกนับเปนส่ิงท่ีนาเสียดาย เนื่องจากในบางคร้ังแผนกหนึ่งท่ีมี
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วิธีแกไขปญหาท่ีประสบผลสําเร็จเปนอยางมากกลับไมไดมีการถายทอดความรูแกอีกสวนงานหนึ่ง
ท่ียังคงมีปญหาอยู จากขอสรุปนี้ยอมทําใหตระหนักไดถึงการสูญเสียโอกาสในการที่จะแลกเปล่ียน
นําพาซ่ึงองคความรูท่ีมีความสําคัญท่ีอยูภายนอกองคการซ่ึงจะเปนสวนสําคัญในการทําใหเกิดการ
พัฒนาสูความเปนองคการแหงการเรียนรู 

กลาวโดยสรุปไดวาการเรียนรูและความรูเปนส่ิงสําคัญในองคการ การสรางความรูหรือการ
ถายทอดหรือการเรียนรูส่ิงใหม ๆ ไมไดข้ึนอยูกับความรวมมือของสมาชิกภายในองคการเพียงอยาง
เดียวอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพแวดลอมขององคการท่ีมีลักษณะของระบบเปดอยาง
แทจริง ทวา การพัฒนาองคการนั้นจะเกิดประโยชนเปนอยางยิ่งหากมีการตระหนักถึงความสําคัญ
ของเครือขาย ความรวมมือระหวางองคการซ่ึงจะทําใหเกิดการไหลเวียน ถายทอดและรวมคิดคน
ความรูใหม รวมแลกเปล่ียนความคิด และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการดํารงอยูรอดในสังคม (Powell 
and Brantley, 1992)  เครือขายองคการนั้นไมวาจะมีระดับของความสัมพันธหรือการพึ่งพาในระดับ
ใดก็ตาม ถือไดวามีสวนสําคัญเปนอยางมากในการชวยพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรู
โดยเฉพาะในยุคปจจุบันท่ีเร่ืองของความรูเปนส่ิงท่ีมีคามากกวาทรัพยากร โดยประเด็นท่ีสําคัญของ
การศึกษาคร้ังนี้คือการพิจารณาวาหากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีใหความสําคัญกับการ
สรางเครือขายองคการแลวก็จะสงผลใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรู (Jennifer, 2003; Lutz, 
1997: 220-223; Salman, 2002; Sumit, 1998) และอาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาดวยความไววางใจระหวาง
องคการ การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ และการถายทอดขอมูล ความรูระหวางองคการซ่ึง
เปนองคประกอบของเครือขายองคการท่ียอมจะสงผลใหเกิดพลวัตการเรียนรู การสรางความรู 
แรงจูงใจในการเรียนรู และการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีอันเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีประกอบ
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนั้น เพื่อนําไปสูการวิเคราะหความเปนองคการแหงการเรียนรูท่ี
ข้ึนอยูกับเครือขายองคการจึงนํามาสูการตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐาน 4 เครือขายองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 ในดานเครือขายองคการกับแนวคิดนวัตกรรมองคการจะพบวา วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมนั้นเผชิญปญหาอยูเปนจํานวนมากท้ัง ความพรอมดานบุคลากร ดานเงินทุน ดานอุปกรณ
เคร่ืองมือ ดานความรู และดานเทคโนโลยี  ตลอดจนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยคนควาท้ังจาก
องคการสวนกลางของภาครัฐและมหาวิทยาลัยตาง ๆ (แกวตา  โรหิตรัตนะ, 2549; สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ, 2545: 44; Aharoni, 1994; Baumback, 1988: 19-24) ซ่ึงจากทรัพยากรที่เปนเงื่อนไขท่ี
สรางใหเกิดขอจํากัดของการพัฒนานวัตกรรมองคการนี้เอง จึงนํามาสูแนวคิดของการรวมพัฒนา
นวัตกรรมองคการในรูปแบบของเครือขายองคการเพื่อสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมสามารถพัฒนานวัตกรรมโดยกาวขาวขอบเขตขอจํากัดท่ีกําลังเผชิญอยู (Hanna and Walsh, 
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2002: 201-207; Tracey and Clark, 2003: 2; Wincent, Anokhin and Boter, 2009: 55-67) ท้ังนี้ ตัวแบบ
สมัยเกาท่ีใหความสําคัญกับโครงสรางแบบลําดับช้ันไดเปล่ียนไปแลวในยุคปจจุบัน ดวยภาวะตลาด
การแขงขันท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึนไดทําใหเครือขายองคการนับเปนโครงสรางแบบใหมขององคการ 
เนื่องจากทําใหองคการเกิดความยืดหยุน เกิดความสามารถในการปรับตัวตลอดจนเกิดการ
หมุนเวียนความรูซ่ึงกันและกัน โดยนวัตกรรมองคการจะเกิดข้ึนจากกระบวนของเครือขายองคการ
อันประกอบดวย การเรียนรูรวมกัน  การถายทอดความรู และการถายทอดขอมูล (Salman, 2002) 
เชนเดียวกันกับ Oerlemans, Meeus and Boekema (1998: 298-309) ท่ีใหความสําคัญระหวาง
ความสัมพันธภายใน (Internal Contribution) และความสัมพันธภายนอกองคการ หรือเครือขาย
องคการ (External Contribution) โดยสรุปไดวาท้ังความสัมพันธภายในองคการและเครือขาย
องคการตางมีอิทธิพลตอการเกิดนวัตกรรมองคการดวยกันท้ังส้ิน อยางไรก็ตาม จะพบวา ใน
องคการท่ีมีความสัมพันธท้ังสองรูปแบบรวมกันจะสามารถอธิบายการเกิดนวัตกรรมองคการได
มากกวามีความสัมพันธเพียงรูปแบบหนึ่งรูปแบบเดียว นอกเหนือจากนี้แลวพบวาเครือขายองคการ
นับเปนบอเกิดท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนานวัตกรรมเชิงลึกอันเนื่องจากการกาวขาม
ขอบเขตความรูท่ีมีอยูอยางจํากัดเพียงแคภายในองคการ 
 นักวิชาการจํานวนมากเปรียบเครือขายองคการเสมือนทรัพยากรที่สําคัญสําหรับนวัตกรรม
องคการ โดยอธิบายวาการใหความสําคัญกับเร่ืองของทรัพยากรทางดานการวิจัยและพัฒนานับเปน
ปจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการการพัฒนานวัตกรรมขององคการทุกขนาด ซ่ึงรูปแบบเครือขาย
องคการท้ังแบบแนวต้ัง (Vertical Linkages) ระหวางลูกคากับผูผลิต แบบแนวนอน (Horizontal 
Linkages) ระหวางองคการท่ีมีลักษณะคลายกัน และความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษากับ
องคการ ลวนแลวแตเปนปจจัยท่ีผลักดันใหเกิดการถายทอดความรู ความคิดเห็น ภายใตความจําเปน
ของการรวมพัฒนา อันกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมองคการขณะท่ี การใหความสําคัญกับการ
พัฒนานวัตกรรมองคการอยางตอเนื่อง (Innovaton Capacity) ท่ีมีเครือขายองคการนับเปนสวน
สําคัญอยางมากในการสรางนวัตกรรมองคการโดยผานกระบวนการสรางทรัพยากรนวัตกรรมจาก
ภายนอก (Innovation Resources) แลวจึงผานข้ันตอนจากทรัพยากรเขาสูขอมูล เพ่ือท่ีจะนํามาใช
ประยุกตกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมดวยการสรางใหเกิดฐานความรูข้ึนภายในองคการ และ
ฐานความรูท่ีเกิดข้ึนนี้เองจะตองไดรับการกระจายและแบงปนระหวางสมาชิกท่ัวท้ังเครือขายดวย 
(Szeto, 2000) โดยที่ในสวนกระบวนการน้ีจะไดกระตุนใหเกิดปจจัยภายในองคการท่ีสําคัญสอง
ประการไดแก ทรัพยากรและการสรางฐานความรูนวัตกรรม (Supply of Resources and Formation 
of Innovation Knowledge Base) (Teece, 1989: 35-42) 
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 การวิจัยเชิงประจักษของผูเช่ียวชาญทางดานเครือขายนวัตกรรมพบไดวา องคการจะตอง
หลีกหนีจากแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมแตเพียงผูเดียว (Sole Firm as Innovator) มาสูเครือขาย
องคการแหงนวัตกรรมจะตองสรางเครือขายองคการท่ีตอบรับกับการพัฒนานวัตกรรมรวมกับ
องคการอ่ืน ซ่ึงจะชวยสรางใหเกิดโอกาสของการไดมาซ่ึงทรัพยากรภายนอกองคการ ชวยให
องคการเกิดการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีและความรูจนนํามาสูการพัฒนานวัตกรรมตลอดจน
ความสามารถในการแขงขันท่ียั่งยืน ท้ังนี้ สรุปไดวาเครือขายองคการนับเปนทรัพยากรที่สําคัญของ
การพัฒนานวัตกรรมองคการ เชนเดียวกับ Smart, Bessant and Gupta (2007: 1069-1092) Patricia 
(2005: 436-453) ท่ีสรุปวาส่ิงสําคัญของการมีเครือขายองคการคือการไดถายทอดขอมูล ตลอดจน
การแบงปนแลกเปล่ียนการเรียนรู การไดมาซ่ึงความรูระหวางองคการ ซ่ึงเครือขายองคการจะชวย
ใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูจากระดับบุคคลไปสูระดับองคการ และนําไปสูการสรางองคความรู 
และนวัตกรรมใหม Cox and Mowatt (2004: 197- 217) กลาววา การนําขอมูลท่ีรวบรวมไดจาก
ลูกคาสามารถสรางใหเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ ข้ึนภายใตความรวมมือของผูจัดสงวัตถุดิบ ซ่ึง
นวัตกรรมผลิตภัณฑท่ีไดใหมนี้นับเปนการสรางใหเกิดความสามารถในการแขงขันท่ีสําคัญยิ่ง
 องคการพยายามที่จะหลีกหนีสภาวะการแขงขันกดดันทางดานราคาจากสภาวะการแขงขัน
ดวยการใหความสําคัญกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือมุงสรางใหเกิดนวัตกรรมใหม อยางไรก็ตาม จาก
การวิเคราะหจะพบไดวา การพัฒนานวัตกรรมองคการนั้นจะมีสวนเกี่ยวของเปนอันมากระหวาง
องคการกับผูจัดสงวัตถุดิบ ดังนั้นจึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเครือขายองคการเพื่อการมุง
พัฒนารวมกัน ภายใตการใหความสําคัญกับการถายทอดองคความรู และความสามารถท่ีแตละ
องคการในเครือขายมีอยูอยางเปดกวาง (Batenburg and Rutten, 2003: 263- 270) 
 ผลประโยชนของการสรางเครือขายองคการคือ การกระจายความเส่ียง การสรางชองทางใหม
สําหรับการตลาดและเทคโนโลยี ความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑสูตลาด และท่ีสําคัญเครือขาย
จะเปนเสมือนพาหนะในการเขาถึงแหลงความรูภายนอกโดยสรุปแลวนั้น การสรางเครือขายท้ังกับ
ผูจัดสงวัตถุดิบ ลูกคา สมาคม หรือสถาบันการศึกษาก็ตาม จะสงผลแกการพัฒนานวัตกรรมองคการ
ตลอดจนผลิตภาพองคการ ในทางกลับกันหากองคการไรซ่ึงเครือขายก็จะทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางองคการ การขาดประโยชนจากขนาด (Lack of Scale) การขาดซ่ึงส่ิงอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ และยอมจะเปนการปดกั้นความรูจากแหลงภายนอก ท้ังยังเปนการสรางอุปสรรคในการ
พัฒนาในระยะยาว (Pittaway, et al, 2004: 137-168) 
 การสรางเครือขายองคการไดรับการยอมรับวาสามารถนําพาองคการสูการพัฒนานวัตกรรม
องคการโดยเฉพาะอยางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม Tracey and Clark (2003: 1-16) ได
อธิบายสนับสนุนการสรางเครือขายองคการกับการพัฒนานวัตกรรมองคการ โดยประเด็นท่ีแตกตาง
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ออกไปจากบทความทั่วไปอยูท่ีการศึกษาถึงรูปแบบของความสัมพันธของเครือขายโดยแบงเปน
ความผูกพันแบบหลวม (Weak Ties) ท่ีจะชวยใหเกิดการสรางแนวคิดใหม ๆ และความผูกพันแบบ
แนน (Strong Ties) ท่ีจะชวยในการหาทางออกใหกับปญหาท่ัวไป  อยางไรก็ตาม โดยสรุปแลว
องคการจะตองใหกับความผูกพันของเครือขายองคการในท้ังสองลักษณะควบคูกันไปอันจะนําพาสู
การพัฒนานวัตกรรมองคการ ท้ังนี้ การสรางเครือขายองคการจะชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากข้ึนเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของการ
แขงขัน หากแตการสรางเครือขายเองก็ไมไดเปนเร่ืองงายนัก เนื่องจากโดยสวนใหญแลวจะพบวา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะไมมีความเช่ือม่ันในการถายทอดขอมูลระหวางกันและกัน ไม
กลาท่ีจะเปดเผยใหสมาชิกเครือขายองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีอยูในสายธุรกิจเดียวกันรูถึงเทคนิค 
วิธีการใดใด ดังน้ัน ประเด็นท่ีสําคัญอยางยิ่งของการพัฒนาเครือขายองคการจะอยูท่ีการสรางใหเกิด
ความเช่ือม่ันระหวางองคการ (Hanna and Walsh, 2002: 201- 207)   

ความสําคัญของเครือขายองคการท่ีมีตอนวัตกรรมองคการในอีกแงมุมท่ีตางออกไปคือ  
การผลักดันและควบคุมกระบวนการทางนวัตกรรมใหลุลวงไปดวยดี โดยสรุปไดวา กระบวนการ
นวัตกรรมองคการเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงองคการเปนอยางมากและจะ
นําไปสูความขัดแยง ตลอดจนการตัดสินใจตาง ๆ ฉะนั้น กลุมผูมีอํานาจ (Elite) ซ่ึงหมายถึงกลุมผูมี
อํานาจภายในหรือภายนอกองคการจะมีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนานวัตกรรมองคการ 
โดยจะตองทําหนาท่ีในการผลักดัน สงเสริมและจัดการกับปญหาตาง ๆ เพื่อเปนการสงเสริมการเกิด
นวัตกรรมองคการ (Kelly, 1976: 66-74) 

โดยสรุปแลว เครือขายองคการ ความสัมพันธระหวางองคการไมวาจะเปนหนวยงานของ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ความสัมพันธระหวางคูคา หรือกระท่ังคูแขงยอมจะสงเสริมใหเกิดการนํา
ความรูท่ีมีไปประยุกตใชอยางรูปธรรมหรือทําใหเกิดการรวมพัฒนาและวิจัย คนควาผลิตภัณฑ
ตลอดจนกระบวนการทํางานใหมรวมกันซ่ึงจะชวยใหเกิดความรวดเร็วในการแลกเปล่ียนขอมูลการ
พัฒนาท่ีได ชวยกระจายความเส่ียงทางดานตนทุนในการศึกษาวิจัยซ่ึงเปนขอจํากัดท่ีสําคัญของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไปในแตละองคการอันจะเปนสวนสําคัญอยางมากตอความอยูรอด
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะตองใชวิธีการที่แตกตางและหลีกเล่ียงการเผชิญหนากับ
วิสาหกิจขนาดใหญ หรืออาจกลาวไดวาความไววางใจระหวางองคการ การถายทอดทรัพยากร
ระหวางองคการ การถายทอดขอมูล ความรูระหวางองคการในเครือขายยอมจะสรางใหองคการเกิด
การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการในองคการ โดยสรุปแลว ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมท่ีใหความสําคัญกับเครือขายองคการก็ยอมท่ีจะทําใหเกิดความสามารถในการพัฒนาท้ัง
ผลิตภัณฑและกระบวนการในการผลิตท่ีมากยิ่งข้ึน โดยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยไวดังนี้ 
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สมมติฐาน 5 เครือขายองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับนวัตกรรมองคการ 
 

4.4  สรุป 
 
 ความสัมพันธระหวางแนวคิดท่ีใชในการศึกษาวิจัยขางตนจะเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญอยาง
มากตอการนําความรูท่ีไดรวบรวมไวในเพ่ือมาใชในการทดสอบเชิงนิรนัย (Deduction) กับการ
นําไปใชจริงในทางปฏิบัติในบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมซ่ึงจะเปนการพิสูจนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของแนวคิดตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง และจะเปนการแสดงใหเห็นถึงแนวคิดใหมของการบูรณาการแนวคิดเครือขายองคการ 
แนวคิดองคการแหงการเรียนรู แนวคิดนวัตกรรมองคการและแนวคิดผลการดําเนินงานขององคการ
เขาดวยกัน ซ่ึงมีผลงานวิชาการจํานวนนอยมากท่ีไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธเหลานี้  
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บทท่ี 5 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในบทนี้จะไดแสดงใหเห็นถึงระเบียบวิธีการในการวิจัย การเลือกและการออกแบบวิธีการ
วิจัยโดยมุงหมายเพื่อใหไดมาซ่ึงคําตอบท่ีตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ท่ีไดกําหนดไว 
แลว โดยรายละเอียดและสวนประกอบของบทนี้จะประกอบไปดวย กระบวนการในการคัดเลือก
กลุมประชากร การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย การทดสอบความเที่ยงและความตรงของเคร่ืองมือ 
ตลอดจนการเลือกสถิติในการวิเคราะหขอมูลท่ีเหมาะสม   
 

5.1  รูปแบบการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนรูปแบบการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง 
(Exploratory and Cross Sectional Study) และการศึกษาปรากฏการณจริง (Phenomenon Study) 
โดยมุงศึกษาถึงความสัมพันธของแนวคิดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมุงศึกษาถึงความสัมพันธ
ของแนวคิดผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แนวคิดองคการแหงการ
เรียนรู และแนวคิดนวัตกรรมองคการ โดยมุงอธิบายถึงตัวแปรท่ีเปนองคประกอบท่ีทําใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีความสามารถในการสรางผลการดําเนินงานขององคการที่ดีดวยตัวแปร
องคการแหงการเรียนรูท่ีมีตัวแปรนวัตกรรมองคการในฐานะตัวแปรกลางบนพื้นฐานตัวแปร
เครือขายองคการ  
 การศึกษาท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยมากจะ
เปนรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กับกลุมตัวอยางองคการจํานวนมาก มากกวาการศึกษาลงลึก
ไปในองคการใดองคการหนึ่งโดยเฉพาะ  ซ่ึงอาจมาจากเหตุผลในเร่ืองของธรรมชาติของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเองท่ีไมไดมีความซับซอนของโครงสรางมากมายดังเชนวิสาหกิจขนาด
ใหญท่ีจะตองมุงเนนศึกษาเปนกรณี ๆ ไป ท้ังนี้ ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ก็เชนเดียวกันจะไดใชวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก ใชเคร่ืองมือในการวิจัยดวยชุดแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจากกรอบ
แนวคิดท่ีไดทําการศึกษาและผานกระบวนการทดสอบตาง ๆ เพื่อนํามาทดสอบกับกลุมประชากร
ในระดับองคการท่ีไดกําหนดขอบเขตเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจะมีความ
เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เนื่องจากเหมาะสมในการศึกษาถึงภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอมเพ่ือใหไดมาซ่ึงการพิสูจนถึงความสัมพันธของแนวคิดท่ีนาเช่ือถืออันไดมาจาก
วิสาหกิจจํานวนมาก เพื่อเปนการยืนยันไดถึงการนําแนวคิดท่ีไดมาประยุกตใชกับวิสาหกิจจํานวนมาก 
(Generalization)  โดยจะทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดดวยการวิเคราะหความตรงโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุเพื่อความเขาใจถึงความสัมพันธ ความสําคัญ และอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมท่ีตัว
แปรอิสระมีตอตัวแปรตาม 
 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพก็เปนเทคนิควิธีการท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณเพียงอยางเดียวจะเปนการพิสูจนใหเห็นถึงรูปแบบและระดับ
ของความสัมพันธของแนวคิด อยางไรก็ตาม การอธิบายถึงเหตุผลของผลการวิจัยท่ีไดในบางสวน
อาจไมสามารถที่จะสรุปไดอยางชัดเจนดวยหลักการของแนวคิดท่ีไดใชในการศึกษาตอ
ปรากฏการณท่ีไดเกิดข้ึนจริง ดังนั้น การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจะมีบทบาทท่ีสําคัญในการสราง
ความแกรงในการวิเคราะหและสรุปและอภิปรายผลท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเพื่อใหได
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ จะไดใชรูปแบบของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก
และใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในการสนับสนุนเพื่อสรางใหเกิดความแข็งแกรงของการอธิบาย
ผลการวิจัยท่ีได โดยจะไดนําผลของการวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดไปทําการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
กับกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาในประเด็นของความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอผลการวิจัยท่ีได   
 

5.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 จากการพิจารณาจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตละอุตสาหกรรมจะพบวา 
4 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตนี้สามารถเปนตัวแทนของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อยางแทจริงเนื่องจากมีจํานวนท่ีคิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 99 ในขณะท่ีวิสาหกิจขนาดใหญมี
สัดสวนโดยเฉล่ียรอยละ 1 เทานั้น (วิสาหกิจทุกขนาดสามารถจําแนกตามอัตราสวนจํานวนวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอจํานวนวิสาหกิจขนาดใหญ เทากับ 99 ตอ 1) ซ่ึงในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในสาขาอ่ืนมีสัดสวนท่ีนอยกวาเชน สาขาการเปนตัวกลางทางการเงิน หรือสาขา
สุขภาพและสังคมสงเคราะหท่ีมีสัดสวนรอยละ 96 ของจํานวนวิสาหกิจทุกขนาดในแตละสาขา 

ทางดานมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมก็เชนกันจะพบวาเม่ือเทียบอัตราสวนวิสาหกิจทุกขนาด
นั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ัง 4 สาขาโดยเฉลี่ยมีมูลคาคิดเปนรอยละ 47.95 ของ
วิสาหกิจทุกขนาด ในขณะท่ีวิสาหกิจสาขาโทรทัศนและการส่ือสาร สาขาเคร่ืองจักรสํานักงาน และ
สาขาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในทางการแพทยมีมูลคาเพียงรอยละ 11.3, 5.8 และ 19.7 เทานั้น นอกจากนี้ 
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ยังนับเปนอุตสาหกรรมสอง
ลําดับแรกที่มีอัตราการจางงานท่ีสูงท่ีสุดในหมวดการผลิตอุตสาหกรรมซ่ึงจัดเปนหมวดที่มีอัตรา
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การจางงานท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน  จากการเปรียบเทียบกับ
จํานวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาอ่ืนยอมจะเปนการยืนยันไดถึงความสําคัญ
ของ 4 สาขาอุตสาหกรรมท่ีจะไดทําการศึกษา ฉะนั้น การศึกษาอุตสาหกรรม 4 สาขาดังกลาว จึงมี
ความเหมาะสมอยางยิ่งแกการเปนกลุมประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ซ่ึงจะสรางผลกระทบที่จะ
เกิดแกสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาล  
      โดยสรุปแลว ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ประเภทอุตสาหกรรม 4 สาขาหลักท่ีไดจัดแบงตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ดังตารางท่ี 5.1  
 

ตารางท่ี 5.1  จาํนวนประชากรจําแนกตามประเภทขององคการ 
 

  
จํานวนประชากรรวมท้ังส้ิน 2,237 องคการ โดยไดจากขอมูลโรงงานของศูนยสารสนเทศ

โรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามกรอบการปรับปรุงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม
วันท่ี 4 ธันวาคม 2552 ซ่ึงในการศึกษา วิจัยคร้ังนี้จะไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสํา
มะโน (Census Sampling) โดยเปนการสุมกลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมด เนื่องจากเปนการ
ปองกันปญหาอัตราการตอบกลับตํ่าซ่ึงมักจะเกิดข้ึนกับการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาในระดับองคการ 
 

5.3  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยมี
รายละเอียดและข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือในการวิจัยดังนี้ 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนประชากร (N) ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 1,042 961 81 
การผลิตเฟอรนิเจอร 345 327 18 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ 258 230 28 
การผลิตอาหารและเคร่ืองดืม่ 502 456 46 

รวม 2,237 1,974 173 
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 5.3.1  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

  5.3.1.1   ผูวิจัยศึกษาเอกสาร หนังสือ บทความ รายงาน ส่ิงตีพิมพ และ รายงานวิจัยที่

มีความเกี่ยวของ นําขอมูลที่ไดมาสรุปสรางเครื่องมือ 

 5.3.1.2   กําหนดโครงสรางของขอคําถามและแนวคําถามสําหรับการสรางแบบสอบถาม 

 5.3.1.3   นําแบบสอบถามที่สรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเนื้อหา (Content 

Validity) ซ่ึงผูเชี่ยวชาญในที่นี้ไดแก อาจารยทางดานรัฐประศาสนศาสตร 3 คน ผูเชี่ยวชาญสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 1 คน อาจารยภาควิชาที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 1 คน และผูเชี่ยวชาญทางดานสถิติ 1 คน จํานวนทั้งสิ้น 5 คน 

 5.3.1.4   นําแบบสอบถามที่ไดมาทดสอบกับประชาชนที่มีลักษณะเชนเดียวกับประชากร

ท่ีมี แตไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 50 ราย นําผลที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถาม

โดยการทดสอบความเชื่อถือไดของมาตรวัด (Reliability Test) ดวยวิธีการทางสถิติ ซ่ึงพิจารณาจาก

การวัดคาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) และดวยคา สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  

(α : Cronbach Alpha Coefficient)  

 

สูตรการคํานวณหาความเชื่อมั่น 

 

                                                      N 

                                                     N-1 

 

โดย  α      =  ความเชื่อมั่น (reliability) 

 N  =   จํานวนขอ 

  =   ความแปรปรวนคะแนนรายขอ 

  =   ความแปรปรวนคะแนนรวม 

 

 5.3.1.5   นําเครื่องมือที่ผานการหาคุณภาพแลวมาปรับปรุงแกไขและนําไปใชจริง 

  

 5.3.2   สวนประกอบของเครื่องมือ 

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปขององคการ  

 สวนที่ 2  ขอมูลเครือขายองคการ เปนมาตรวัดความคิดเห็น 4 ระดับ 

  สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคการ ประกอบดวยขอมูลทางดาน

ความพึงพอใจของเจาของกิจการ เปนมาตรวัดความคิดเห็น4 ระดับ  
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 สวนท่ี 4   ขอมูลเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูซ่ึงประกอบดวย พลวัตการเรียนรู 
การสรางความรู การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยแีละแรงจูงใจในการเรียนรูเปนมาตรวัดความ
คิดเห็น 4 ระดบั  
       สวนท่ี 5  ขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมองคการ เปนมาตรวัดความคิดเห็น 4 ระดับ  
 

5.4  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการและการชี้วัด 
 

ภายหลังจากท่ีไดทําการทบทวนวรรณกรรม สรางกรอบแนวคิด ตลอดจนต้ังสมมติฐานใน
การวิจัยแลวนั้น สามารถท่ีจะสรุปใหเห็นไดถึงรายละเอียดของท้ังตัวแปรอิสระและตัวแปรตามตาง ๆ ท่ี
ไดกําหนดไวเพื่อการแสดงใหเห็นถึงองคประกอบของตัวแปร นิยามปฏิบัติการ ตลอดจนการช้ีวัด
ตัวแปรซ่ึงจะไดนํามาใชในการดําเนินงานวิจัยในคร้ังนี้ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
5.4.1  ตัวแปรตาม: ผลการดําเนินงานขององคการ  
การศึกษา วิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาในระดับองคการ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมจะพบ

ไดวาในการประเมินระดับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น จะตองให
ความสําคัญกับตัวแปรของการช้ีวัดท้ังในลักษณะของปจจัยช้ีนํา (Leading Indicators) และปจจัย
ลาชา (Lagged Indicator) ซ่ึงจะชวยใหองคการสามารถปรับตัวไดทันกับสภาพแวดลอม ดังนั้นแลว
ตัวแปรในการศึกษาวิจัยจะตองทําการประเมินผลการดําเนินงานขององคการท่ีหลากหลายมิติ โดย
สรุปแลวในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะช้ีวัดผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดวยตัวแปรประสิทธิภาพทางการเงิน ผลิตภาพแรงงาน และความพึงพอใจของเจาของกิจการ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลการดําเนินงานขององคการจะข้ึนอยูกับการนํากลยุทธไปปฏิบัติจริงไดเปนอยางดีตาม
แนวคิดของ Barney (2002: 25-37) ซ่ึงไดเสนอแนวทางในการประเมินผลองคการในวิธีการท่ี
คลายคลึงกับวิธีการตาง ๆ ท่ีไดอธิบายมาแลว อยางไรก็ตาม มีสองวิธีการท่ีคอนขางจะแตกตางกัน
ออกไปจากนักวิชาการที่กลาวมา คือ 1) แนวทางประเมินความอยูรอด วิธีการนี้มีแนวคิดท่ีคลายกับ
ทฤษฎีนิเวศวิทยา ประชากร (Population Ecology Theory) ซ่ึงก็ถือวาองคการใดท่ีมีการอยูรอดมา
อยางยาวนานองคการนั้นถือวาเปนองคการท่ีมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ในมิติของการประเมิน
แบบนี้ไมไดใหความสําคัญกับเง่ือนไขอ่ืนใด เชน เศรษฐกิจภายในองคการ ความผูกพัน หรือ 
ความสามารถขององคการ เปนตน  

ในทางตรงกันขาม Robbins (1990: 49-50) กลาววา เปนการยากมากท่ีจะบอกวาองคการได
ส้ินสุดลงแลวเพราะมันอาจไมไดส้ินสุดจริง ๆ หากแตเปล่ียนแปลงไปสูรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ธุรกิจ
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ใหม การควบรวมกิจการ หรือการขายหุน เปนตน ดังนั้น การประเมินผลการดําเนินงานของ
องคการดวยคําวา การสิ้นสุดจึงดูจะไมมีความเหมาะสมมากนัก และ 2) แนวทางการประเมินตาม
หลักการบัญชี (Accounting Measures of Historic Performance)  เปนการประเมินโดยคํานวณจาก
อัตราสวนทางการเงิน การบัญชีตาง ๆ เพ่ือตีความหมายของประสิทธิภาพองคการ เชน อัตราสวน
สภาพคลองทางการเงินขององคการ อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนความม่ันคง 
เปนตน และ Barney (2002) ยังใหสาระเพ่ิมเติมวาการประเมินผลองคการไมใชเร่ืองงายท่ีจะสรุปได
อยางชัดเจน ท้ังยังไมควรพึ่งพาวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้นในการประเมิน เพื่อประโยชนสูงสุดควรท่ีจะใช
วิธีการตาง ๆ ผสมผสานรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.1  ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการ 
แหลงท่ีมา: Sink and Tuttle, 1989. 

 
 การวัดความสําเร็จหรือผลการดําเนินงานขององคการไมไดวัดจากมิติการเงินเพียงดานเดยีว

เทานั้น ซ่ึงมีองคการจํานวนมากท่ีใหความสําคัญกับการประเมินองคการดวยมิติทางการเงินซ่ึงจัด
ไดวาเปนการประเมินผลในระยะส้ันและเปนตัวบงช้ีท่ีลาชา ดังนั้น องคการตาง ๆ ควรท่ีจะตองให
ความสําคัญกับการประเมินถึงประสิทธิผลขององคการในอนาคตอยางยั่งยืนมากกวาดวยการ
ประเมินถึงตัวบงช้ีท่ีไมใชเพียงมิติการเงินเพียงดานเดียว เชน คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ 
(Product and Service Quality) ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) จริยธรรมองคการ 

Upstream 
system 

Input Transformation 
process 

Output Downstream 
system 

1. Effectiveness 
2. Efficiency 

  5. Quality of Worklife 

4. Productivity 

7. Profitability/ 
Budgetability 

6. Innovation 

      1. Quality 
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(Ethical and Code Conduct) พันธะสัญญาของพนักงาน (Employee Commitment) ภายใตประเด็น
ของลูกคา เทคโนโลยี คุณภาพ พนักงาน เปนตน (Parrett, 2006: 1-5) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Swanson and Holton (1999: 69-75) ท่ีอธิบายเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคการวา นอกจากการ
ใหความสําคัญกับการวัดผลลัพธสุดทายอยางผลประกอบการหรือกําไรและอัตราสวนตาง ๆ 
นับเปนตัวช้ีวัดผลงานท่ีลาชา (Lagging Indicators) แลวจะเปนเพียงการศึกษาผลการดําเนินงานของ
องคการในระยะส้ันเทานั้น องคการควรท่ีจะตองใหความสําคัญกับการศึกษาถึงปจจัยระยะยาว 
(Performance Drivers) ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีนําพาองคการสูความสําเร็จในระยะยาวอยางยั่งยืน 
(Leading Indicators) เชน การเรียนรูอยางตอเนื่องขององคการ หรือการบริหารการพัฒนา เปนตน 
เชนเดียวกับแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานขององคการของ Sink and Tuttle (1989) ท่ีแสดง
ใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการวิเคราะหปจจัยท่ีสําคัญ 7 ประการท่ีมีความเกี่ยวเนื่องซ่ึงกันและกัน
อันประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ ผลิตภาพ คุณภาพชีวิต นวัตกรรม และผลกําไร 
(ภาพท่ี 5.1) ในภายหลังไดมีนักวิชาการท่ีเสนอปจจัยดานการปรับตัวและความยืดหยุนเพื่อรวม
พิจารณาดวย (Adaptability/ Flexibility) (Moseng and Bredrup: 1993; Slack, Chambers and Johntor 
(2001) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2   การวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการดวย Triple P- Model 
แหลงท่ีมา: Tangen, 2005: 43.  
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Tangen (2005: 43) เชนเดียวกันกับ Anderson, Fornell and Rust (1997: 129-145)  ได
ทําการศึกษาถึงเร่ืองความสัมพันธระหวางผลิตภาพ ผลการดําเนินงาน ผลกําไร ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและพบวาปจจัยท้ังหมดแมวาจะมีความหมายในบางนัยท่ีใกลเคียงกัน หากแตในความ
เปนจริงแลวมีความแตกตางกันในรายละเอียด รวมท้ังมีความสําคัญในการนําไปประเมินในประเดน็
ท่ีแตกตางกันและปจจัยท้ังหมดนี้ลวนแลวแตมีความสัมพันธกันท้ังส้ิน โดยสรุปเรียกไดเปนกรอบ
แนวคิดวา กรอบแนวคิดสามพี (Triple P Model) ผลิตภาพ (Productivity) จะเปนศูนยกลางของ
กรอบแนวคิดซ่ึงเนนถึงการจัดการการปฏิบัติงานท่ีพิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา
และปจจัยนําออก ผลกําไร (Profitability) จะเนนท่ีปจจัยนําเขาและปจจัยนําออกท่ีเปนรูปของตัวเงิน 
และผลการดําเนินงาน (Performance) ท่ีเปนโครงรางใหญของการประเมินท่ีครอบคลุมผลกําไรและ
ผลิตภาพ โดยมีปจจัยท่ีไมใชดานการเงิน (Non cost factors) เขารวมในการวิเคราะห เชน คุณภาพ 
(Quality) ความรวดเร็ว (Speed) การสงมอบ (Delivery) และความยืดหยุน (Flexibility) (Slack, Chambers 
and Johnstone, 2001) ในขณะท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนการพิเคราะหเปนประเด็น ๆ ไป
ของการใชทรัพยากรที่คุมคาและการบรรลุเปาหมาย (ภาพท่ี 5.2) 

Kaplan and  Norton (1992)  ไดเสนอการวัดประเมินผลองคกรท่ีนอกเหนือจากการวัดดวย
มิติการเงนิเพียงอยางเดียว โดยตองตระหนักถึงวงจรของกระบวนการทํางานท่ีครบถวนแลวและให
ความสําคัญในการประเมินผลในทุกรายละเอียดอันประกอบดวย การประเมินผลดานลูกคา (The 
Customer Perspective) การประเมินผลดานการพัฒนา การเรียนรู (Innovation and Learning Perspective) 
การประเมินผลดานกระบวนการทํางาน (Internal Business Perspective) และการประเมินผลดาน
การเงิน (Financial Perspective) อยางไรก็ดี การประเมินผลการดําเนินงานทางการเงินก็ยังคงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง โอลซ  (2546) ไดอธิบายวา การชี้วัดความสําเร็จขององคกรตามแนวคิด
พื้นฐานของ Kaplan และ Norton (ภาพท่ี 5.3) จะมีความเหมาะสมกับองคกรขนาดใหญท่ีมีภารกิจท่ี
ซับซอน ซ่ึงในความเปนจริงการช้ีวัดผลตอบแทนทางการเงิน โดยเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return On Investment- ROI) จะเหมาะสมกับธุรกิจหรือหนวยธุรกิจขนาดเล็กมากกวาเนื่องจากไม
เปนการเสียทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปกับการช้ีวัดในดานอ่ืน ๆ ท่ีมากเกินจําเปน  
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ภาพท่ี 5.3  การประเมินผลการดําเนินงานขององคการดวย Balanced  Scorecard 
แหลงท่ีมา:  Kaplan and Norton, 1992. 

 
โดยสรุปแลว การประเมินหรือช้ีวัดผลการดําเนินงานขององคการมีรูปแบบตางกันท้ังการ

ประเมินดวยปจจัยนําเขา ปจจัยนําออก การใหความสําคัญกับชวงของการประเมินไมวาจะเปน
ผลลัพธระหวางดําเนินการหรือหลังการดําเนินการ หรือการประเมินภายในหรือภายนอกองคการ 
ความแตกตางเหลานี้จะข้ึนอยูกับความเหมาะสมจากปจจัยดานตาง ๆ ท้ังทรัพยากรที่เพียงพอ 
โอกาสในการเก็บขอมูล ระยะเวลาท่ีสอดคลอง ท้ังนี้ หากระบุใหเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึนจะพบวา 
การประเมินทางดานการเงินเปนวิธีการประเมินผลลัพธภายหลังการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และสะดวกตอการประเมิน ทวา อาจจะมีขอจํากัดในเร่ืองของ ความลาชาของขอมูล และความไม
นาเช่ือถือของขอมูลอยูบาง ดังนั้น นักวิชาการจึงไดเสนอถึงการนําวิธีการประเมินหรือปจจัยอ่ืนเขา
มารวมใชในการวิเคราะห (Tangen, 2003: 353) โดยในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะใชแนวคิดการ
ประเมินผลการดําเนินงานขององคการในหลายมิติเพื่อเปนการกําจัดขอดอยในแตละวิธีการ อัน
ไดแก 1) การประเมินดวยประสิทธิภาพทางการเงิน (Financial Performance Approach) และ 2) การ
ประเมินท่ีไมไดช้ีวัดดวยประสิทธิภาพทางการเงิน (Non Financial Approach) ซ่ึงไดแก การประเมิน
ดวยผลิตภาพแรงงานและการประเมินดวยความพึงพอใจของเจาของกิจการตอองคการในดานความ
ยืดหยุน ความรวดเร็ว การสงมอบและคุณภาพององคการ (Tangen, 2005)  ท้ังนี้ สามารถสรุปถึง
ปจจัยท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดดัง
ตารางท่ี 5.2 และแสดงรายละเอียดของแตละปจจัยดังตอไปนี ้

Financial perspective 

Customer perspective Internal business 
perspective 

Innovation/ Learning 
perspective 
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ตารางท่ี 5.2  ตวัแปรผลการดาํเนินการขององคการท่ีนักวชิาการไดใหความสําคัญ 
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ปจจัยดานการเงิน  X X X X X X X 
การบรรลุเปาหมาย    X  X   
ปจจัยดานผลิตภาพ X X   X    
ปจจัยดานการตลาด     X   X 

ปจจัยดานอุตสาหกรรม     X    
ปจจัยดานเศรษฐกิจ     X    

ปจจัยดานความพึงพอใจ   X   X  X 
ปจจัยดานคุณภาพ ความยืดหยุน 
ความรวดเรว็และการสงมอบ 

X X       

ปจจัยดานทรัพยากร X        

 
5.4.1.1  ประสิทธิภาพทางการเงิน (Financial Performance) 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคการและการวัดผล

การดําเนินงานขององคการจะพบวา ประสิทธิภาพทางการเงิน เปนเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
และเปนท่ีนิยมใชในการช้ีวัดในการทําวิจัยท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคการเปนอยางมาก 
การวัดประสิทธิภาพทางการเงินจะเกิดข้ึนไดจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินซ่ึงประกอบไป
ดวยอัตราสวนท่ีหลากหลาย แลวแตความเหมาะสมและจุดประสงคในการเลือกใช 

Bernstein and Wild (1998: 27-30) กลาววา อัตราสวนทางการเงินเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการช้ีวัดประสิทธิภาพทางดานการเงินขององคการที่ไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย โดยอัตราสวน
ทางการเงินจะตองเปนการวิเคราะหถึงจํานวนหรือตัวเลขท่ีมีความสัมพันธกัน ซ่ึงอัตราสวนหรือ
เคร่ืองมือนี้เองก็เปนเสมือนเคร่ืองมือในการวิเคราะหอ่ืน ๆ ท่ีจะช้ีใหเห็นถึงอนาคตท่ีจะตองการการ
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จัดการปจจัยท่ีมีผลกระทบ ผลักดันอัตราสวนทางการเงินนั้น ๆ ฉะนั้นประเด็นท่ีมีความสําคัญอยาง
มากของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินก็คือ การแปลความหมายนั่นเอง นอกจากนี้แลว  
Bernstein and Wild (1998: 532- 534) ยังกลาววาการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการจะตอง
การการช้ีวัดดวยผลประกอบการ กําไรสุทธิ ยอดขาย ซ่ึงตัวเลขเหลานี้ จะมีความหมายก็ตอเม่ือถูก
นํามาวิเคราะหในรูปของความสัมพันธเชิงอัตราสวน โดยการวิเคราะหท่ีไดรับการยอมรับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งแกการชี้วัดผลการดําเนินงานขององคการคือ ROI ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการช้ี
วัดที่หลากหลายประเด็น อันประกอบดวย เพื่อช้ีวัดถึงประสิทธิภาพของการจัดการ เพื่อชี้วัด
ความสามารถในการทํากําไร เพื่อคาดการณรายไดขององคการ และเพื่อวางแผนในการควบคุมและ
จัดการองคการ (Penman, 2007: 371) 

ฮาเยส (2549: 42-55) กลาววา ประสิทธิภาพทางการเงินจะชวยอธิบายท้ังสภาวะ
ทางการเงินของกิจการหน่ึง ๆ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีบริษัทนั้น ๆ ดําเนินการ 
ความสามารถในการทํากําไรโดยเปรียบเทียบและการรับรูของนักลงทุนซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรม
ในตลาดการเงิน โดยอัตราสวนทางการเงินยังชวยใหเกิดความเขาใจเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเปนท่ีมาของ
องคการ รวมถึงสภาพปจจุบันและอนาคตที่นาจะเปน โดยสวนใหญเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีแสดงใหเห็น
แมจะยังไมมีความสมบูรณแตก็ถือวาเปนจุดเร่ิมตนท่ีดี และจะมีความหมายอยางมากท่ีสุดหากนํามา
เปรียบเทียบกับตัววัดเดียวกันกับองคการอื่น ๆ โดย ฮาเยส (2549: 42-55) ไดอธิบายถึงอัตราสวน 3 
ประเภทท่ีมีลักษณะเดียวกันกับ จรัสพล  ธนพัทธกุล (2538) อันประกอบดวย อัตราสวนท่ีใชวัด
ความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมและอัตราสวนท่ีใชในการวัดความสามารถ
ในการชําระหนี้ ซ่ึงสอดคลองกันกับสุมาลี อุณหะนันทน (2549: 65) ธงชัย  สันติวงษ และชัยยศ  
สันติวงษ (2537: 73-94) ซ่ึงไดบงช้ีถึงขอควรระวังในการนําอัตราสวนท่ีไดจากการวิเคราะหทาง
การเงินมาใช เนื่องจากควรตระหนักถึงความแตกตางของหลักการพื้นฐานทางดานการบัญชีท่ีมี
หลากหลายและแตกตางกันออกไปของแตละองคการ และช้ีใหเห็นวาอัตราสวนทางการเงินไม
สามารถแสดงใหเห็นสาเหตุหรือขอบกพรองของกิจการท่ีชัดเจน และจําเปนท่ีจะตองนําเคร่ืองมือ
อื่นเขามาชวยในการวิเคราะห นอกจากนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงินท่ีสรุปไดวา
อัตราสวนทางการเงินคือตัวเลขรายการ 2 รายการในงบการเงินหารกัน และเม่ือแปลความหมายโดย
เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดอ่ืนแลวจะมีประโยชนอยางมากในการตัดสินใจทางการเงิน โดยแนวทางใน
การวิเคราะหทางการเงินดวยอัตราสวนทางการเงินมี 2 แนวทางท่ีสําคัญ ไดแกการวิเคราะห
แนวโนม (Trend or Time Series Analysis) เปนการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของอัตราสวนทาง
การเงินท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงทิศทาง ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาท่ีผานมา และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative or 
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Cross Sectional Analysis) เปนการวิเคราะหอัตราสวนของกิจการ ในเวลาใดเวลาหนึ่งโดยใช
อัตราสวนท่ีไดในการเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนหรือมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน  

Penman (2007: 32) ซ่ึงกลาววา การวิเคราะหสถานการณการเงินขององคการจะ
เปนการนําขอมูลการเงินท่ีมีอยูมาวิเคราะหเพื่อช้ีใหเห็นถึงสถานะขององคการ ตลอดจน ความสัมพันธ
ของปจจัยตาง ๆโดยเปรียบเทียบการวิเคราะหการเงินเสมือนการใชแวนขยายในการสองขยายธุรกิจ
เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจตอธุรกิจท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี บุคคลจํานวนมากลวนแลวแตเกี่ยวของกับ
การวิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงินขององคการโดยมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไปท้ังเพ่ือ
การควบคุมทางการเงิน การเจราจาตอรองคาจางแรงงาน การประเมินผลการดําเนินงานรายบุคคล
และความสามารถในระดับองคการ เชนเดียวกันกับธงชัย  สันติวงษ และชัยยศ  สันติวงษ (2537) ท่ี
กลาววาอัตราสวนทางการเงินมีมากมายหลายอัตราสวนซ่ึงจะข้ึนอยูกับจุดมุงหมายและความตองการของ
ผูวิเคราะหซ่ึงจุดมุงหมายในการวิเคราะหสามารถจําแนกไดเปน 3 จุดมุงหมายไดแก จุดมุงหมาย
ตามการตัดสินใจทางการบริหาร (ในแงลงทุน การดําเนินงาน และการจัดหาเงินทุน) จุดมุงหมาย
ตามกลุมนักวิเคราะห (ในแงผูบริหาร ผูเปนเจาของ และเจาหนี้หรือผูใหกูยืม) และจุดมุงหมายตาม
กิจกรรมหรือหนาท่ีหลักของกิจกรรม (ในแงการตลาด การผลิตและการเงิน) อยางไรก็ตามอัตราสวน
ทางการเงินท่ีจําแนกตามการตัดสินใจไมไดมีความแตกตางมากนักจากการจําแนกอัตราสวน
ทางการเงินท่ีไดกลาวมาแลว เชนเดียวกันกับ Walsh (2006: 4-6) กลาววา อัตราสวนทางการเงินจะ
เปนเคร่ืองมือนําทางใหกับการจัดการธุรกิจ เนื่องจากอัตราสวนทางการเงินจะเปนการบงบอกถึง
เปาหมายและมาตรฐานขององคการและจะชวยใหฝายบริหารสามารถกําหนดกลยุทธระยะยาว 
ตลอดจนการตัดสินใจระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพใหกับองคการ โดยความหมายแลว อัตราสวนทาง
การเงินจะเปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบท่ีแตกตางกันของธุรกิจ ทวา ส่ิงที่
สําคัญท่ีสุดของการวิเคราะหทางการเงินนั้น คือ การเขาใจวาอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ เปนเพียง
แคการสะทอนใหเห็นถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นเทานั้น ซ่ึงสภาพความจริง (Reality) ท่ีไมใช
อัตราสวนทางการเงินนั้นเองท่ีจะเปนส่ิงท่ีองคการจะตองใหความสําคัญตอการแกไข ปรับปรุง 
ท้ังนี้ องคประกอบหลักท่ีสําคัญของการวิเคราะหการเงินธุรกิจจะประกอบไปดวย สินทรัพย กําไร การ
เติบโต และกระแสเงิน ซ่ึงความสัมพันธขององคประกอบเหลานี้เองจะรวมกันเปนคุณคาของ
องคการ (Corporate Value) 

การวัดผลการดําเนินงานขององคการดวยอัตราสวนทางการเงินมีวัตถุประสงคท่ี
สําคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อใหทราบวาไดทําตรงตามเปาหมายท่ีวางไวไดดีเพียงไร 2) เพื่อใหทราบ
วาปนี้ทําไดดีเพียงไรเม่ือเทียบกับปกอน และ 3) เพ่ือใหทราบวาทําไดดีเพียงไรเม่ือเทียบกับบุคคล
อ่ืน ท้ังนี้ บารโรว (2548: 76-79) กลาววา คุณคาท่ีแทจริงของการวิเคราะหทางการเงินนั้นคือ การ
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วิเคราะหและช้ีถึงปญหาที่เราตองทําการแกไขใหทันทวงที ความแตกตางระหวางผลการวิเคราะห
กับคามาตรฐานในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ จะบงบอกถึงความผิดปกติของกิจการได ซ่ึงจะทํา
ใหการตัดสินใจมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนในการท่ีจะเลือกจัดการ ลําดับความสําคัญของปญหาภายใต
ระยะเวลาที่มีจํากัด ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีใกลเคียงกันกับ Ramsden (1998: 1-8, 134-136) ท่ีกลาวถึง
อัตราสวนทางการเงินวาคือ วิธีการพื้นฐานในการอธิบายถึงความสัมพันธระหวางจํานวนสอง
จํานวน ซ่ึงการประเมินไดถึงความหมายของอัตราสวนทางการเงินนั้นจะตองอาศัยพื้นฐานของการ
เปรียบเทียบ (Benchmark) เปนสําคัญ เพื่อท่ีจะสามารถตัดสินผลการดําเนินงานขององคการไดอยาง
ชัดเจน โดยท่ีการเปรียบเทียบนี้สามารถเปนไปไดในลักษณะตาง ๆ ไดแก 1) การเปรียบเทียบ
อัตราสวนทางการเงินกับปกอน (Prior Years) 2) การเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินตอ
งบประมาณท่ีไดคาดการณไว 3) การเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินกับคูแขงและสุดทายคือ การ
เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรม (Industry Average) ท้ังหมดนี้ก็เพื่อให
ทราบถึงระดับผลการดําเนินงานท่ีองคการเปนอยูนั่นเอง โดยสรุปแลว อัตราสวนทางการเงินจะชวย
ใหองคการสามารถทํานายภาพรวมและแนวโนมขององคการในอนาคต ตลอดจนปจจุบันเพื่อชวย
ใหฝายบริหารสามารถใชเปนขอมูลท่ีสําคัญในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธไดอยางแมนยํามาก
ยิ่งข้ึน 

Fraser (1995: 4, 148, 170) กลาววา การวิเคราะหขอมูลทางการเงินขององคการจะ
เปนส่ิงท่ีมีประโยชนเปนอยางมากในการบงช้ีถึงความสําเร็จของการปฏิบัติงาน นโยบายและกลยุทธ
ของระดับบริหาร ตลอดจน ทํานายสูผลการดําเนินงานขององคการในอนาคต ซ่ึงอัตราสวนทางการ
เงินท่ีสําคัญจะประกอบไปดวย 1) อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios) เปนการวัดความสามารถ
ขององคการในดานความตองการของกระแสเงิน 2) อัตราสวนกิจกรรม (Activity Ratios) เปนการ
วัดสภาพคลองทางดานสินทรัพยและประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย (Efficiency of Managing 
Assets) 3) อัตราสวนหนี้สิน (Leverage Ratios) เปนการช้ีวัดดานความสามารถในการชําระหนี้ และ 
4) อัตราสวนความสามารถทํากําไร (Profitability Ratios) ซ่ึงเปนการช้ีวัดท่ีมีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งเนื่องจากจะช้ีวัดถึงภาพรวมท้ังหมดของผลการดําเนินงานขององคการและประสิทธิภาพของ
องคการในการจัดการสินทรัพย หนี้สินตลอดจนสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม อัตราสวนเหลานี้ 
ไมมีขอกําหนดตายตัว (Rules of Thumb) แตอยางใดในการกําหนด หากแตการแปลความหมาย
ยอมข้ึนอยูกับบริบทและปจจัยตาง ๆ ของแตละองคการเปนสําคัญและการวิเคราะหเหตุปจจัยตาง ๆ 
ของอัตราสวนทางการเงินจะตองวิเคราะหถึงความสัมพันธในองคประกอบตาง ๆ ขององคการอีกดวย 

Wild, Subramanyam and Halsey (2007: 4, 30-31) กลาววาการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ทางการเงินเปนส่ิงท่ีจะแสดงใหเห็นถึงการประเมินความสําเร็จของการตัดสินใจ การวางกลยุทธ
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และการจัดการของฝายบริหาร ท้ังนี้ ในการวิเคราะหการเงินนั้นมีวิธีการและเคร่ืองมือตาง ๆ จํานวนมาก
ทวาเคร่ืองมือท่ีเปนท่ีนิยมจะประกอบดวย 1) การเปรียบเทียบสถานะทางการเงิน (Comparative 
Financial Statement Analysis) 2) การวิเคราะหสถานะทางการเงินแบบสัดสวน (Common Size Financial 
Statement Analysis) 3) การวิเคราะหดวยอัตราสวน (Ratio Analysis) 4) การวิเคราะหกระแสเงินสด 
(Cash Flow Analysis) และ 5) การวิเคราะหดวยการประเมินคา (Valuation) อยางไรก็ดี เคร่ืองมือที่
ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง ไดแก การวิเคราะหดวยอัตราสวนทางการเงินซ่ึงเปนลักษณะ
การศึกษาถึงความสัมพันธทางคณิตศาสตรของขอมูล 2 ชุด และอัตราสวนทางการเงินจะมี
ความสําคัญท่ีสุด เม่ือขอมูลที่นํามาศึกษาจะตองมีความสําคัญท่ีสามารถบงบอกนัยยะท่ีมีความหมาย
ตอองคการ โดยประเด็นท่ีสําคัญของอัตราสวนทางการเงินอยูท่ีการแปลความหมายและการนํา
ความหมายเหลานั้นไปใชในการจัดการเพื่อเร่ิมตนเปล่ียนแปลงมากกวาแคการประเมินผลลัพธ
สุดทาย ท้ังนี้ การวิเคราะหการเงินโดยท่ัวไปจะสามารถแบงไดเปน 1) การวิเคราะหความเส่ียง 
(Credit, Risk Analysis) ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพคลองและโครงสรางเงินทุน (Capital 
Structure) การวิเคราะหผลกําไร (Profitability Analysis) ประกอบดวย การวิเคราะห ROI การ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเชิงปฏิบัติการ (Operating Performance) การใชประโยชนจากสินทรัพย 
(Asset Utilization) และการประเมินคา ซ่ึงเปนการประมาณมูลคาโดยรวมขององคการ 

จรัสพล  ธนพัทธกุล (2538: 96-106) กลาวโดยสรุปไดวา การวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงินประเภทตาง ๆ จะเปนตัวกําหนดวิธีท่ีสมเหตุสมผลท่ีจะวัดสภาพการใชทุนกรรมสิทธ์ิ
และทุนกูยืมกิจการ นอกจากนี้แลวอัตราสวนทางการเงินยังบอกถึงสภาพการประกอบการวาดี
หรือไมดวย ซ่ึงอัตราสวนทางการเงินจะเปนปายสัญญาณระหวางทางที่กิจการจะสามารถมองเห็น
ทิศทางท่ีตนเดินไปไดอยางชัดแจง ท้ังนี้ การวิเคราะหดวยอัตราสวนจัดเปนหัวใจท่ีสําคัญของการ
วิเคราะหทางการเงิน (Financial Analysis) ซ่ึงคือการนําเอารายการแตละรายการในงบการเงินมา
เปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะหผลประกอบการหรือภาวการณดําเนินการของกิจการโดยอัตราสวนทาง
การเงินนี้สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทท่ีสําคัญดังนี้ 1) การวิเคราะหอัตราสวนสภาพคลอง 
(Liquidity Ratios Analysis) เชน อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราสวนหมุนเร็ว
อยางถึงแกน (Quick Ratio) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt to Net Worth Ratio) 2) การ
วิเคราะหอัตราสวนกิจกรรม (Activity Ratios Analysis) เชน อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ 
(Inventory Turnover Ratio) อัตราการหมุนของลูกหนี้ (Accounts Receivable Turnover Ratio) เปนตน 
และ 3) การวิเคราะหอัตราสวนในการทํากําไร (Profitability Ratios Analysis) เชน อัตราผลตอบแทนตอ
ยอดขาย (Return on Sales Ratio) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets Ratio) และ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (Return on Equity Ratio) ซ่ึงคลายคลึงกับแนวคิดของ เพชรี  
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ขุมทรัพย (2536: 199- 213); สุมาลี อุณหะนันทน (2549: 42)  ท่ีกลาววา อัตราสวนทางการเงินเปน
เคร่ืองมือใชประโยชนในการประเมินฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการหา
กําไรของธุรกิจ โดยท่ัวไปอัตราสวนทางการเงินสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทไดแก 
อัตราสวนวิเคราะหความคลองตัว (Liquidity Ratio) อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการใช
สินทรัพย (Activity Ratios) อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratios) และอัตราสวน
วิเคราะหความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios) นอกจากนี้ จะตองทําความเขาใจถึง
ขอจํากัดทางอัตราสวนทางการเงินดวยวางบการเงินท่ีใชวิเคราะหเปนงบการเงินในอดีต ซ่ึงผลของ
การวิเคราะหเปนเพียงแนวโนมถึงส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเปนการใชประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เพื่อการควบคุมภายในเปนสําคัญ  

โดยสรุปแลว อัตราสวนทางการเงินมีเปนจํานวนมาก ซ่ึงการเลือกใชจะตองข้ึนอยู
กับความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการวิจัยเปนสําคัญ ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ จะไดวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงินในลักษณะของการวิเคราะหแบบเปรียบเทียบเชิงวัตถุวิสัย (Objective) ซ่ึงจะ
ศึกษาถึงการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกิจการในชวงสามปท่ีผานมา และจะศึกษาใน
ประเด็นของอัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรเปนสําคัญ  

5.4.1.2  ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) 
การประเมินผลการดําเนินงานขององคการดวยมิติทางดานประสิทธิภาพทาง

การเงินนับไดวายังไมสมบูรณทีเดียวนักเนื่องจากยังมีขอดอยในดานตาง ๆ เชน ความแตกตางของ
เทคนิค หรือหลักการบัญชีท่ีใช ความลาชาของการเปนตัวช้ีวัดท่ีดีอันเนื่องจากเปนการประเมินจาก
ขอมูลท่ีไดเกิดข้ึนแลวในอดีต จากขอดอยขางตนจึงนับเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการประเมินผล
การดําเนินงานขององคการดวยมิติมุมมองเพ่ิมเติมไดแก การประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
ในดานผลิตภาพ โดยนักวิชาการตาง ๆ ไดใหรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 แนวคิดผลิตภาพจะชวยใหองคการเขมแข็งและกาวหนาแลวยังชวยใหองคการ
สามารถอยูรอดไดในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอีกดวย โดย Lindsay (2004, 447- 448) อธิบายวา ผลิต
ภาพหมายถึง การชี้วัดถึงความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการจากแรงงาน ความรู ทุน ท่ีดิน
หรืออะไรก็ตามท่ีไดใสเขาไป ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะช้ีวัดดวยปจจัยนําออกตอปจจัยนําเขาเปนสําคัญ
และมีวิธีการที่แตกตางเปนจํานวนมากในการช้ีวัดและผลิตภาพจะเปนตัวบงช้ีใหเห็นถึง
ความสามารถในการแขงขันตลอดจนคุณภาพชีวิตอีกดวย (The Centre for the Study of Living 
Standards for the Atlantic Canada Opportunities Agency, 1998: 1) และอธิบายวาวิธีการพื้นฐาน
ของการชี้วัดผลิตภาพแรงงานก็คือการวิเคราะหจากปจจัยนําออกตอจํานวนแรงงาน  สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ (2545: 11- 13) ไดแสดงใหเห็นวา ความหมายของผลิตภาพมี 2 แนวคิดดวยกัน คือ 
1) แนวคิดในเชิงเทคนิค ซ่ึงหมายถึงการทํางานหรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยการใชประโยชนจาก
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ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาท่ีสุดท้ังคน เวลา และเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ และ 2) แนวคิดในเชิง
ปรัชญาซ่ึง หมายถึง จิตสํานึกในการปรับปรุงสรางสรรคส่ิงตาง ๆ ใหดีข้ึนเสมอ Claros (2005: 20-
21,51) อธิบายโดยสรุปใจความไดวา ผลิตภาพจะสามารถบงบอกไดถึงความเจริญกาวหนา หรือ
อัตราผลกําไรที่นาจะไดรับ โดยความสามารถในการแขงขันท่ีแทจริงนั้นมีจุดเร่ิมตนอยูท่ี ผลิตภาพ 
ซ่ึงสามารถวัดไดดวยคุณคาของสินคาและบริการตอหนึ่งหนวยประชากร ซ่ึงจะข้ึนอยูกับ
ประสิทธิภาพในการผลิตท่ีประชากรจะสามารถทําไดท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ เชนเดียวกับ 
Porter (1990: 6-9) ท่ีกลาวโดยสรุปเนื้อหาไดวา การคนหาเพื่อท่ีจะอธิบายความสามารถในการ
แขงขัน นับเปนการพยายามหาคําตอบท่ีผิดทาง เนื่องจากความสามารถในการแขงขันนั้นมี
ความหมายมากมายหลากหลายท่ียากจะจํากัดความ ซ่ึงความหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของความสามารถ
ในการแขงขันนั้นก็คือ ผลิตภาพ ฉะนั้น ควรที่จะใหความสําคัญกับเร่ืองของผลิตภาพ และอัตราการ
เติบโตของผลิตภาพมากกวา โดยในแตละอุตสาหกรรมเองยอมมีลักษณะและรูปแบบของผลิตภาพ
ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผลิตภาพคือ การท่ีทรัพยากรท้ังดานบุคลากร และเงินทุนถูกนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีปริมาณเพียงพอกับความตองการ ควบคูไปกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ   

 พุตติ (2536: 13-15, 34-40)  กลาวโดยสรุปใจความไดวา ผลิตภาพ คือความสามารถ
ในการใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือผลที่ตั้งไว ผลิตภาพในการทํางานเปน
เคร่ืองมือสูการทํากําไรใหกับองคการ โดยการสรางใหเกิดผลิตภาพนั้นจะตองรวบรวมองคความรู 
ความคิดสรางสรรคและประสิทธิภาพในการทํางานของสมาชิกในองคการโดยการฝกอบรม สราง
แรงจูงใจ การใชเทคโนโลยีและการเปดโอกาสใหมีการใชความพยายามของกลุม โดยประเด็นท่ี
สําคัญของผลิตภาพคือการรักษาใหระดับของการพัฒนาผลงานใหไดมากท่ีสุดในขณะท่ีใชทรัพยากร
ใหนอยท่ีสุด (Tangen, 2004: 37) ท้ังนี้ การวัดผลิตภาพในการทํางานดานสายการผลิตน้ันอาจวัดจาก
จํานวนช้ินสวนท่ีนําไปประกอบหรือผลิตในเวลาที่กําหนด ดานคุณภาพก็อาจวัดจากปริมาณเศษท่ี
เหลือหรือจํานวนผลิตภัณฑท่ีมีตําหนิ และโดยสวนใหญแลวในการวัดผลิตภาพในการทํางานมักจะ
เกี่ยวของกับแรงงาน นั่นคือผลผลิตตอคนงานหรือตอช่ัวโมงการทํางาน นอกจากน้ียังอาจวัดผลิต
ภาพในการใชพื้นท่ี อุปกรณ เคร่ืองมือ และวัสดุไดอีกดวย ซ่ึงอาจนําขอมูลผลิตภาพเหลานี้มา
เปรียบเทียบกับองคการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขอมูลยอนหลังเพื่อการวิเคราะห 

Drucker (2006: 155- 168) อธิบายวา ผลิตภาพเปนส่ิงท่ีสรางใหเกิดความสามารถ
ในการแขงขันท่ีแทจริงใหแกองคการและเปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งกับสังคมเพราะ
ผลิตภาพจะชวยใหสังคมสามารถกําหนดอัตราผลตอบแทนของแตละลําดับช้ันไดอยางมีระบบ 
ตลอดจนเปนการสรางงานใหกับบุคคลในระดับช้ันตาง ๆ ซ่ึงการยกระดับผลิตภาพนั้นจะตองให
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ความสําคัญกับการเรียนรูอยางตอเนื่องของสมาชิกในองคการ ท้ังนี้ ยังไดกลาวอีกวาองคประกอบท่ี
สําคัญอยางแทจริงของผลิตภาพก็คือ การเขาใจถึงกระบวนการในการทํางาน โดยใชเงินทุนและ
เทคโนโลยีเปนพื้นฐานเพื่อสรางหรือพัฒนากระบวนการทํางานเดิมใหดียิ่งข้ึน 

Brynjolfsson and Hitt (1998) กลาวสนับสนุนการช้ีวัดไมเฉพาะแคปริมาณของ
ปจจัยนําออกเทานั้นวา ผลิตภาพเปนเร่ืองงายของการช้ีวัดดวยการวัดปจจัยนําออกเปนอัตราสวนตอ
ปจจัยนําเขา โดยท่ีในอดีตการช้ีวัดจะไมไดเปนเร่ืองยุงยากซับซอนเชนในปจจุบันเนื่องจากมีตัวแปร
จํานวนมากท่ีตองนํามารวมวิเคราะห การช้ีวัดปจจัยนําออกจะตองเปล่ียนแปลงไปสูการชี้วัดถึงคุณ
คาท่ีลูกคาไดรับมากกวาการช้ีวัดดวยปริมาณแตเพียงอยางเดียว รวมท้ังการเพ่ิมผลิตภาพจะตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการทํางานท่ีชาญฉลาดซ่ึงจะเปนการสงเสริมผลิตภาพ
มากกวาการทํางานหนักข้ึนโดยการเพิ่มปจจัยนําเขามากยิ่งข้ึน Edward (1986: 9- 11) กลาววา ภาวะ
เงินเฟอ  ความตองการ การแขงขัน และความเส่ือมถอยทางเศรษฐกิจลวนแลวแตเปนสาเหตุท่ีสงผล
กระทบอยางยิ่งตอรูปแบบการบริหารจัดการ โดยการจะเพิ่มมูลคาของการบริหารจะไมไดอยูท่ีการ
เพ่ิมราคาขาย หากแตจะข้ึนอยูกับการลดตนทุนเปนสําคัญ นั่นก็คือการใหความสําคัญกับเร่ืองของ
ผลิตภาพ ซ่ึงผลิตภาพมีความหมายวาคือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การวัดผลมูลคาของการทํางาน 
การประเมินโครงการ หรือก็คือการไดผลตอบกลับของปจจัยนําออกจากจํานวนปจจัยนําเขา โดย
จะตองทําใหเกิดความคุมคากับปจจัยท่ีไดนําเขาไปเชน วัตถุดิบ แรงงาน ทุน เปนตน และการ
ประเมินถึงผลิตผลก็จะอยูในรูปแบบของการวิเคราะหถึงปจจัยนําออกตอปจจัยนําเขาในรูปแบบตาง ๆ 
เชน รูปแบบอัตราสวนระหวางมูลคาทางการเงินนําเขา (Dollar Input) ตอหนวยทางกายภาพนําออก 
(Physical Output)  หรือรูปแบบอัตราสวนทางการเงินนําเขาตออัตราสวนทางการเงินนําออก 
(Dollar Output) เปนตน อยางไรก็ตาม ผลิตภาพนั้นสามารถพิจารณาไดท้ังในระดับจุลภาคและใน
ระดับมหภาคโดยท่ี Gularneau and Dumas (1993: 1-2) แสดงความคิดเห็นตอผลิตภาพในระดับมห
ภาควาจะเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญในการช้ีวัดเพื่อ ท่ีจะประเมินให เห็นภาพรวมของ
ประสิทธิภาพของแตละอุตสาหกรรมในประเทศและระหวางประเทศ และผลิตภาพยังจะชวยใหเกิด
การกําหนดราคาคาจางแรงงานท่ีเปนธรรม ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอีกดวย  

 นักวิชาการไทยจํานวนไมนอยเชนกันท่ีไดใหความสําคัญกับแนวคิดผลิตภาพ 
มนัสวี  ธาดาสีห  (2531: 1-5) กลาววา ผลิตภาพ หรือการเพ่ิมผลผลิตมีการแปลความหมายท่ีหลากหลาย 
แตแทท่ีจริงแลว ผลิตภาพไมจําเปนตองเพ่ิมปริมาณการผลิต หากแตถาสามารถทําใหตนทุนการ
ผลิตลดลงไดก็ถือวาเปนผลิตภาพ การลดตนทุน การลดการสูญเสีย และการใชประโยชนจากปจจัย
การผลิตใหมากข้ึนก็นับวาเปนผลิตภาพ โดยผลิตภาพเปนเคร่ืองมือในการชวยในการวางแผนและ
การพยากรณในอนาคตเพื่อไมใหกอใหเกิดการสูญเปลาของทรัพยากรอันจะทําใหองคการอยูรอด
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ไดในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าและการแขงขันท่ีรุนแรง ท้ังนี้ การวัดผลิตภาพคือวิธีการเดียวท่ีจะทําให
ทราบวา ความพยายามท้ังมวลท่ีไดใชไปนั้นไดกอใหเกิดผลิตภาพมากนอยเพียงใด โดยอาจเปนการ
วัดผลเปรียบเทียบระหวางกิจการ การวัดผลเปรียบเทียบระดับภาค การวัดผลเปรียบเทียบใน
ระดับประเทศ หรือการวัดผลระหวางเวลาท่ีตางกัน โดยท่ัวไปการวัดผลิตภาพจะเปนการวัด
อัตราสวนระหวางผลิตผล (Output) และปจจัยในการผลิต (Input) ซ่ึงโดยสวนใหญพบวาการวัด
ผลิตภาพดานแรงงานจะเปนท่ีนิยมมากกวาการวัดเปรียบเทียบกับปจจัยการผลิตประเภท ทุน หรือ
เคร่ืองจักร (กษมา  อนันตวรสกุล, 2531: 23-28)  ศุภกิจ ศรีกาญจนา (2549: 1-9) กลาววา ความ
ไดเปรียบของการแขงขันในเร่ืองใดจะมีมากหรือนอยคิดเปนตัวเลขเทากับเทาไรน้ันสามารถ
พิจารณาไดจากผลการดําเนินงาน แตอยางไรก็ตามความไดเปรียบนี้ยังสามารถพิจารณาไดจาก
ผลตางของผลิตภาพ โดยท่ีผลิตภาพคือ ผลหารระหวางผลิตผลและปจจัยการผลิต โดยหัวใจของ
ผลิตภาพคือ การเพิ่มผลิตผล และการลดปจจัยการผลิตซ่ึงจะมีเทคนิคมากมายในการพัฒนา ซ่ึงเอก
จิตต  จึงเจริญ (2549: 39- 40) กลาวเชนเดียวกันวา ผลิตภาพในแนวคิดทางคณิตศาสตรหมายถึง
อัตราสวนระหวางผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินงาน หรือผลผลิตท่ีวัดเปนตัวเงินกับปจจัยการผลิตท่ี
เราใช ไดแก แรงงาน วัตถุดิบ พลังงาน เคร่ืองจักร เงินลงทุน และอ่ืน ๆ โดยท่ีการวัดผลิตภาพนั้น
จะตองกระทําในเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงจะพบวาการใชผลิตภาพนั้นสามารถเปนเคร่ืองมือชวยในการ
วางแผนท้ังในปจจุบันและอนาคตขององคการไดเปนอยางดี ทําใหสามารถกําหนดเปาหมายในการ
เพิ่มผลิตภาพได ซ่ึงจะสงผลตอการวางแผนใชทรัพยากรตาง ๆ ในการผลิตสินคาและบริการแก
ลูกคาใหเกิดความเหมาะสมกับความตองการ ไมมากและไมนอยเกินไป 

นอกจากการพิจารณาถึงความหมายและคุณคา ความสําคัญของผลิตภาพแลว การ
เขาใจถึงรูปแบบการช้ีวัดประเภทตาง ๆ ของผลิตภาพก็นับเปนส่ิงสําคัญเชนกัน The Centre for the 
Study of Living Standards for the Atlantic Canada Opportunities Agency (1998: 7-9) ไดอธิบายวา 
การชี้วัดผลิตภาพนั้นสามารถช้ีวัดไดในรูปแบบบางสวน (Partial Productivity Measurement) และ
ในแบบรวม (Total or Multi–Factor Productivity Measurement) ซ่ึงในแบบแรกคือการช้ีวัดจาก
ปจจัยนําเขาเพียงตัวเดียวเชน ปจจัยทางดานแรงงานเปนตน ในขณะท่ีวิธีการอยางหลังจะคิดจาก
ปจจัยนําเขามากกวาหนึ่งตัว ท้ังนี้ การช้ีวัดท้ังสองแบบตางก็มีคุณคาในตัวเอง ซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
ของการนําไปใชเปนสําคัญ การช้ีวัดดวยผลิตภาพแรงงานจะมุงช้ีบงถึงไมเฉพาะจํานวนแรงงานแต
เพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตจะแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยงของการจัดการในองคการ การพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมตาง ๆ ตลอดจนมูลคาท่ีเกิดข้ึนตอจํานวนสมาชิกในองคการ ในขณะท่ีการช้ีวดั
แบบรวมนั้นจะใหความสําคัญกับปจจัยอ่ืน ๆ เขามาเพิ่มเติมเชน การจัดการดานการเงิน การจัดการ
ดานพลังงาน เปนตน  พิชัย  ลีพิพัฒนไพบูลย (2541: 4-14) อธิบายวา ผลิตภาพคือ ความสัมพันธ
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ของปจจัยนําออกและปจจัยนําเขาท่ีใชในการผลิต ซ่ึงผลิตภาพทําใหทราบวาจํานวนของปจจัย
นําเขาทําใหเกิดปจจัยนําออกมีจํานวนเทาไร ซ่ึงปจจัยนําเขาคือทรัพยากรตาง ๆ ท่ีใชในการผลิต
สินคาหรือบริการ ซ่ึงทรัพยากรหลักจะไดแก แรงงาน และทุน โดยผลิตภาพเองสามารถแบงการวัด
ไดสามรูปแบบไดแก 1) ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) คืออัตราสวนของจํานวนปจจัยนํา
ออกหารดวยจํานวนปจจัยนําเขาดานแรงงานท่ีใช โดยการวิเคราะหผลิตภาพแรงงานมักจะใชวัด
ทางดานเศรษฐกิจหรือทางดานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจดวยเหตุผลท่ีวาแรงงานเปนสวนท่ีทําใหเกิด
มูลคาของสินคาหรือผลิตภัณฑเปนสําคัญ 2) ผลิตภาพกับการใชทุน (Capital Productivity) คือ 
อัตราสวนของมูลคาปจจัยนําออกหารดวยจํานวนทุนท่ีใชในการลงทุน และ 3) ผลิตภาพโดยรวม 
(Total Factor Productivity-TFP) ซ่ึงเปนการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช
แรงงานและทุนเพื่อการผลิตปจจัยนําออก โดยผลิตภาพโดยรวมจะมีขอดีท่ีสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยนําออกและปจจัยนําเขาท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงจะไมแตกตางนักกับ 
Gularneau and Dumas (1993: 1-12) และโกศล  ดีศีลธรรม (2550: 1, 21-28) ท่ีมีแนวคิดผลิตภาพวา 
เปนตัวช้ีวัดความสามารถทางธุรกิจท่ีแสดงดวยสัดสวนผลิตผลเทียบกับปจจัยนําเขา ดวยเหตุนี้การ
พัฒนาผลิตภาพจึงไมเปนเพียงแคประสิทธิภาพสูงสุดหากยังครบคลุมถึงประสิทธิผล ซ่ึงเปนการ
วัดผลการดําเนินงานระยะยาวโดยการวัดผลิตภาพ (Productivity Measurement) มักข้ึนกับปจจัย
นําเขาท่ีถูกใชเปนตัวช้ีวัดผลิตภาพ และหากผลิตภาพมีความเก่ียวโยงกับปจจัยนําเขาเพียงตัวเดียวก็
อาจวัดผลิตภาพแบบแยกสวน (Partial Productivity) ท้ังนี้ การวัดผลิตภาพสามารถจําแนกไดเปน 1) 
การวัดผลิตภาพแบบแยกสวน (Partial Measure) เปนการคํานวณหาอัตราสวนระหวางผลิตผลเทียบ
กับปจจัยนําเขา โดยการวัดแบบนี้เปนการประเมินทรัพยากรแตละสวนท่ีไดถูกใชไปอยางมี
ประสิทธิผลอยางไร โดยอาจใชตัวช้ีวัดปจจัยนําเขาเชน ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพเคร่ืองจักร 
(Machine Productivity) เชน จํานวนผลิตผลตอช่ัวโมงการเดินเคร่ืองจักร ผลิตภาพทุน และผลิตภาพ
พลังงาน (Energy Productivity) เชน มูลคาผลิตผล กิโลวัตตตอช่ัวโมง 2) การวัดผลิตภาพจากหลาย
ปจจัย (Multifactor Measure) เปนการวัดผลผลิตท่ีเกิดจากการใชปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรมากกวา
หนึ่งประเภท และ 3) การวัดผลิตภาพโดยรวมซ่ึงเปนการคํานวณหาอัตราสวนระหวางผลิตผลรวม
เทียบกับทรัพยากรหรือปจจัยนําเขาโดยรวม ท้ังนี้ การวิเคราะหอาจนําผลิตภาพท่ีไดมาศึกษาถึง
อัตราการเติบโต (Productivity Growth) หรือเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันในตางประเทศ 

Watana Patanapongse (1999: 39-51) กลาววาผลิตภาพและผลกําไรเปนปจจัยท่ีจะ
ช้ีวัดถึงการอยูรอดและเติบโตขององคการหรือระบบเศรษฐกิจ โดยไดอธิบายถึงผลิตภาพโดยสรุป
ไดวา ผลิตภาพจะแบงไดเปน 3 รูปแบบการช้ีวัดเชนเดียวกับนักวิชาการจํานวนมากซึ่ง ไดแก 1) 
ผลิตภาพแบบบางสวน เชน การช้ีวัดดวยผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ซ่ึงเปนการ



 
147 

เปรียบเทียบปจจัยนําออกตอช่ัวโมงการทํางานหรือคาจางแรงงานเปนสําคัญ ผลิตภาพเงินทุน (Capital 
Productivity) และผลิตภาพทางกายภาพ (Facilities Productivity) 2) ผลิตภาพปจจัยโดยรวม (Total 
Factor Productivity) และ 3) ผลิตภาพรวม (Total Productivity) ซ่ึงเปนอัตราสวนระหวางปจจัยนํา
ออกรวมท้ังหมดกับปจจัยนําเขา 

 
 Productivity = Output/ (Labor+ Capital+ Raw materials+ Miscellaneous) 
 
 และไดอธิบายถึงการช้ีวัดผลิตภาพดวยอัตราการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอก 

(Percentage Change in Output) ซ่ึงเปรียบเทียบกับการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายใน (Percentage 
Change in Input) เพื่อศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของผลิตภาพองคการในแตละปโดยเปรียบเทียบ 

จําลักษณ ขุนพลแกว และคณะ (2544: 7-26; 167-177) กลาวโดยสรุปไดวา แนวคิด
ผลิตภาพคือ การสรางใหรูถึงคุณคาถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยแนวทางของผลิตภาพคือ การลดความสูญเสียทุกประเภทท่ีซอนอยูและการปรับปรุงส่ิงตาง ๆ 
ใหดีอยูเสมอ ท้ังนี้ ความหมายของผลิตภาพสามารถแบงไดเปนสองแงมุมท่ีสําคัญไดแก 1) ความหมาย
ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร ซ่ึงคือการวัดคาเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําออกและปจจัยนําเขาเพื่อ
ชวยใหองคการมองเห็นไดอยางชัดเจนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกอบกิจการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือนําไปเปรียบเทียบ และ 2) ความหมายตามแนวทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึง
หมายถึง ความสํานึกในจิตใจ (Consciousness of Mind) เปนความสามารถหรือพลังความกาวหนาท่ี
จะแสวงหาทางปรับปรุงส่ิงตาง ๆ ใหดีข้ึนเสมอ และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดเปน
ความสํานึกในการดําเนินกิจกรรมทุกอยางดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด ท้ังนี้ การวัดผลิตภาพเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหองคการทราบถึงจุดดีจุดดอยเพื่อพรอมท่ีจะ
วิเคราะหและหาทางในการแกไขปรับปรุง โดยประเภทของการวัดผลิตภาพสามารถแบงไดเปน 4 
ประเภทอันไดแก 1) การวัดผลิตภาพเชิงกายภาพ (ผลิตภาพดานแรงงาน) 2) การวัดผลิตภาพเชิง
มูลคา โดยเปนการวิเคราะหท่ีตีความหมายของกิจกรรม ทุน หรือแรงงานเปนตัวเลขทางการเงิน 3) 
การวัดผลิตภาพเชิงมูลคาเพิ่ม และ 4) การวัดผลิตภาพในทางปฏิบัติ เปนการวัดผลิตภาพท้ังในเชิง
กายภาพ เชิงมูลคา และเชิงมูลคาเพิ่มไปพรอม ๆ กัน 

 ถึงแมวาจะมีวิธีการช้ีวัดดวยปจจัยตาง ๆ ทวาการช้ีวัดผลิตภาพแบบบางสวนก็มี
ความสําคัญในวิธีการและแนวคิดในตัวเอง Mahadevan (2004: 5-6) อธิบายถึงผลิตภาพเชนเดียวกับ
นักวิชาการตาง ๆ แตไดแสดงความแตกตางท่ีชัดเจนระหวางผลิตภาพโดยรวมและผลิตภาพแบบ
ปจจัยโดยรวมวาเปนความแตกตางของการรวมคํานวณในสวนของปจจัยนําเขาดวยปจจัยนําเขา
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กลาง (Intermediate Inputs) ซ่ึงไดแกวัตถุดิบตาง ๆ พลังงาน หรือบริการเปนตน และไดอธิบายวา 
การช้ีวัดแบบบางสวนมักจะไดรับการวิพากษ วิจารณถึงการนําไปสูการวิเคราะหท่ีผิดพลาด อัน
เนื่องจากการขาดการใหความสําคัญกับปจจัยดานตาง ๆ อยางไรก็ตาม วิธีการชี้วัดดวยผลิตภาพ
แรงงานเพียงอยางเดียวก็มีประโยชนในตัวเองดวยการทําใหเห็นแนวโนมท่ีชัดเจนของปจจัยเดียว 
คือปจจัยดานแรงงานท่ีชัดเจน นอกจากนั้น ยังเปนการอธิบายถึงโครงสรางของรายไดตอหัว
ประชากรและโครงสรางของประเทศในระดับมหภาคอีกดวย เชนเดียวกับ Baumol, Blackman and 
Wolff (1992: 225-250) ซ่ึงอธิบายวา การช้ีวัดผลิตภาพในแตละวิธีการไมวาจะเปนผลิตภาพแรงงาน 
ผลิตภาพปจจัยโดยรวมหรือวิธีใดก็ลวนแลวแตมีความสําคัญในตัวเองดวยกันท้ังส้ิน ซ่ึงในแตละ
วิธีการช้ีวัดนี้ก็จะใหขอมูลท่ีสําคัญท่ีแตกตางกันออกไป ในขณะท่ี Lichtenberg (1992: 17-23) 
อธิบายถึงความสําคัญของการช้ีวัดดวยผลิตภาพแรงงานวาไมเปนเพียงการแสดงใหเห็นถึงรายไดตอ
ประชากรแตยังแสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตอีกดวย 

จากการทบทวนวรรณกรรมจะทําใหทราบถึงความสําคัญและความหมายของผลิตภาพ 
รวมถึงวิธีการวัดท่ีแตกตางกันไป ในการวิจัยคร้ังนี้ จะมุงศึกษาการเติบโตของผลิตภาพดานแรงงาน
ของอุตสาหกรรมท้ัง 4 ประเภทเปนสําคัญเนื่องจากไดมีการแบงสวนของการวิเคราะหผลิตภาพทุน
ในสวนของการวิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงินขององคการแลว และเนื่องจากอุตสาหกรรมท้ัง 4 
ประเภทเปนอุตสาหกรรมท่ีอาศัยแรงงานเขมขนในการประกอบกิจการจึงนับเปนความเหมาะสม
อยางยิ่งในการใหความสําคัญกับการช้ีวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานแรงงานท่ีมีความสัมพันธ
โดยตรงกับกระบวนการผลิตโดยใชวิธีการคํานวณผลิตภาพอยางงายในการชี้วัด  

5.4.1.3  ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
นอกจากการประเมินผลการดําเนินงานขององคการดวยมิติทางดานผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพทางการเงินแลว การประเมินความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑและบริการของ
องคการก็นับเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก (Kaplan and Nortan, 1991) ซ่ึงความพึง
พอใจนี้เองมีความเกี่ยวพันกับเร่ืองของคุณภาพเปนอยางมากจนอาจท่ีจะใชทดแทนกันได (Powers 
and Valentine, 2008: 80-101) และจะชวยเติมเต็มใหกับหลักของการประเมินผลการดําเนินงานของ
องคการ เนื่องจากความพึงพอใจจะนําไปสูผลกําไรขององคการและผลการดําเนินงานท่ีดี (Abdeldayem 
and Khanfar, 2007: 303- 309; Barsky, 1995: vii; Chakrapani, 1998: 207- 208; Hill and Alexander, 
1996:1; Powers and Jack, 2008: 188-197; Szwarc, 2005: 12) Szwarc (2005: 4- 6, 24) กลาววา
ไมใชเร่ืองงายเลยท่ีจะช้ีวัด ประเมินไดถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑหรือบริการ โดย
ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) หมายถึง การท่ีลูกคามีมุมมองอยางไรตอผลิตภัณฑ
และบริการ ภายหลังท่ีลูกคาไดรับการบริการหรือผลิตภัณฑเหลานั้น พอกับท่ีลูกคาไดทําการ
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เปรียบเทียบส่ิงท่ีตนไดรับกับองคการอ่ืนท่ีตนเคยไดรับ ซ่ึงอาจจะเปนเร่ืองของคุณภาพ ราคา ความ
นาเช่ือถือหรือการรองเรียนจากลูกคาเปนตน Zimmerman (1999) ไดใหนิยามความพึงพอใจวาคือ
ความพอใจ สถานะท่ีเปนท่ีพึงพอใจ สถานะท่ีมีความเบิกบาน การบรรลุตามความตองการ  ท้ังนี้ 
Kessler (1996: 20-22) ไดใหความหมายท่ีไมแตกตางกันนักวา ความพึงพอใจ คือ ผลลัพธ ลบออก
ดวยความคาดหวัง (Saisfaction= Result- Expectations) และไดอธิบายวาการท่ีลูกคามีความคาดหวัง
สูงตอการบริการหรือผลิตภัณฑแลวกลับไดรับผลตอบแทนท่ีต่ํากวาท่ีคาดหวังจะนําไปสูความพึง
พอใจในระดับตํ่า ดังนั้นจะพบวาความพึงพอใจเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความคาดหวังของบุคคลเปน
สําคัญ Powers and Valentine, 2008: 80-101 ใหความหมายวาความพึงพอใจคือ การตอบสนองของ
ผูบริโภคตอการประเมินการรับรูตอการเปรียบเทียบระหวางมาตรฐานกับผลที่ไดรับจริงของ
ผลิตภัณฑซ่ึงจะมีผลโดยตรงกับระดับความพึงพอใจ โดยมาตรฐานนั้นหมายถึง ความเช่ือ ทัศนคติ 
ความคิดความคาดหวัง ความเทาเทียม คุณคา และเปาหมาย Abdeldayem and Khanfar, 2007: 303- 
309 กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงกระบวนการของความคาดหวังและผลลัพธที่ไดท่ีค่ันกลางดวย
ความไมเทากัน (Disconfirmation)  Fierro and Redondo (2008: 211-224) ศึกษาถึงเร่ืองความพึง
พอใจระหวางบริษัทและคูคาโดยสรุปวาปจจัยท่ีมีผลใหเกิดความพึงพอใจคือ ความเช่ือมั่น (trust) 
การติดตอส่ือสารระหวางกัน (Communication) ซ่ึงจะตองมีการติดตอเพื่อรวมพัฒนาหรือแกปญหาใดใด 
การรวมมือกัน (Cooperation) และการปรับเปล่ียนตามความคาดหวัง (Adaptation to Expectation) 
ซ่ึงนับเปนประเด็นท่ีสําคัญคือเพื่อพยายามตอบสนองใหตรงตามความตองการของลูกคาท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 Chakrapani (1998: 4-5) อธิบายวาคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการนั้นแทท่ีจริง
แลวก็คือ ความพึงพอใจของลูกคานั่นเอง ซ่ึงคุณภาพที่ลูกคาตองการนี้เองสามารถแบงไดเปน 3 
ลักษณะไดแกความพึงพอใจท่ีเกี่ยวกับความรวดเร็ว ความพึงพอใจท่ีเกี่ยวกับการใชงาน และความ
พึงพอใจท่ีเกินความคาดหวัง และเม่ือองคการมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑและบริการตามมิต ิ    
ท้ังสามไดบรรลุผลก็จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจนั่นเอง Hill and Alexander (1996: 1-3, 30) 
กลาววา ความพึงพอใจเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญกับทุกองคการไมวาจะขนาดใดก็ตาม หรือจะอยูใน
ภาครัฐหรือเอกชนก็ตามลวนแลวแตตองตระหนักถึงเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาดวยกันท้ังส้ิน 
โดยความพึงพอใจมีความหมายวา ระดับผลการดําเนินงานในดานผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับความตองการของลูกคา โดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังของลูกคาและการเปรียบเทียบกับส่ิงท่ี
เคยไดรับจากองคการอ่ืน นอกจากนี้ ไดมีองคการจํานวนมากท่ีไดลงทุนเปนเงินจํานวนมากเพื่อท่ีจะ
สรางและผลักดันผลการดําเนินงานใหอยูในระดับสูงเพิ่มมากข้ึนดวยความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึง
โดยสวนมากแลวองคการตาง ๆ จะมีการประเมินผลการดําเนินงานของตนในดานการดําเนินงาน
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อยางครบถวน หากแตมักจะขาดซ่ึงการประเมินถึงความพึงพอใจที่ลูกคามีตอองคการ หรือท่ีมีก็
มักจะไดขอมูลท่ีไมถูกตองและแปลความหมายท่ีไมถูกตอง  
 กลาวโดยสรุปแลว การประเมินความพึงพอใจเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะชวย
ใหองคการสามารถวิเคราะหไดถึงสถานะขององคการ ตลอดจนการประเมินกอนท่ีจะถึงผลลัพธ
สุดทายอยางเชนการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจน้ันมีองคประกอบ
และมิติท่ีแตกตางท่ีสามารถจะประเมินไดเปนจํานวนมากหากแตข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการ
ศึกษาวิจัยและความแตกตางของแตละองคการ การวิจัยคร้ังนี้จะใชหลักการประเมินความพึงพอใจ 
ผนวกเขากับแนวคิดของ Tangen (2005) ในดานการประเมินผลการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงจะ
ประเมินความพึงพอใจของเจาของกิจการท่ีมีตอองคการในดานคุณภาพ ความยืดหยุน ความรวดเร็ว 
และการจัดสงเปนสําคัญเพื่อเปนการหลีกเล่ียงอคติ (Bias) ท่ีอาจเกิดข้ึนกับการประเมินความพึง
พอใจของลูกคาตอกิจการดวยตนเอง (Self Evaluation) โดยจะช้ีวัดดวยประเด็นดังตอไปน้ี 

1)  ความพึงพอใจตอความรวดเร็วขององคการในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
วาองคการสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงภายนอกไดมากนอยเพียงใด 

2)  ความพึงพอใจตอความยืดหยุนขององคการในการตอบรับกับความตองการของ
ลูกคาและสภาพแวดลอมท่ีปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว อีกท้ังเปนปจจัยท่ีแสดงใหเห็นถึงขอ
ไดเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเร่ืองของความยืดหยุนของโครงสราง 

3)  ความพึงพอใจตอคุณภาพขององคการในบรรลุระดับมาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑท่ีไดตั้งไวท่ีสอดคลองกับความคาดหวังของลูกคา 

4)   ความพึงพอใจตอการจดัสงขององคการท่ีสามารถสงของใหกับลูกคาไดตรง
เวลา ตามท่ีมีการนัดหมาย 

 
5.4.2  ตัวแปรอิสระ 
 

5.4.2.1  องคการแหงการเรียนรู  
ตัวแปรท่ีเปนองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูท่ีจะใชในการศึกษาในครั้งนี้ได

คัดเลือกโดยคํานึงถึงความเหมาะสมท่ีจะนําผลทดสอบท่ีไดมาสูการปฏิบัติจริงในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในประเทศไทย โดยไดคัดกรองตัวแปรในระดับองคการจากนักวิชาการตาง ๆ 
จนไดตัวแปรท่ีประกอบดวย พลวัตการเรียนรู การสรางความรู การสงเสริมการเรียนรูดวย
เทคโนโลยี ตลอดจนแรงจูงใจในการเรียนรูซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ความหมาย: องคการแหงการเรียนรูคือ องคการท่ีมีความสามารถในการปรับเปล่ียน
ตนเองใหตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและตอบสนองตอประสบการณท่ีผานมา
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ดวยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมขององคการ ดวยการเสริมพลังใหกับสมาชิกในองคการในการคิดคน
ความรูใหม ผลิตภัณฑและกระบวนการใหมซ่ึงเปนการรวมแนวคิดของ Marquardt and Reynolds 
(1994: 21-24) Dibella and Nevis (1998: 1-18) โดยแสดงใหเห็นถึงตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของ
องคการแหงการเรียนรูดังตอไปนี้ 

  (1) พลวัตการเรียนรู จะเปนการช้ีวัดถึงการสงเสริม และการมุงพัฒนาระบบยอย
ขององคการแหงการเรียนรูที่ประกอบดวย 3 องคประกอบหลักไดแก ระดับของการเรียนรู  รูปแบบของ
การเรียนรู และความสามารถในการเรียนรู (Marquardt: 2002) โดยจะช้ีวัดดวยประเด็นดังตอไปนี้ 1) 
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในองคการ 2) การสงเสริม ฝกฝนการคิดอยางเปน
ระบบดวยโครงสรางหรือการสนับสนุนจากโครงการตาง ๆ ท่ีองคการมีอยู 3) การสงเสริมการ
วางแผน พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 4) การสงเสริม การปรับเปล่ียนโลกทัศนในการเรียนรู สราง
ทัศนคติในทางบวกตอการเรียนรู 5) การสงเสริม วิธีการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ และ 6) ความเปนอิสระ
ของการเขาถึงขอมูล การส่ือสารและการวิพากษ วิจารณภายในองคการรวมกันระหวางสวนงานตาง ๆ  

  (2) การสรางความรู จะเปนการช้ีวัดถึงความสามารถในการสรางความรูใหมและ
กระจายความรูใหมนี้ไปตลอดท่ัวท้ังองคการ (Takeuchi, Nonaka, 1995: 1-6, 45, 56-90) โดยจะช้ีวัด
ดวยประเด็นดังตอไปนี้ 1) การสรางความรูข้ึนใหมดวยการนําความรูท่ีมีอยูเดิมมาเพิ่มเติม พัฒนาเขา
กับความรูของสมาชิกองคการ เปนการแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคความรูเดิมภายในองคการ 2) 
การสรางความรูข้ึนใหมดวยการศึกษาและคนควาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเปนความรูใหมขององคการ
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการเก็บรักษาองคความรูอยางมีระบบภายในองคการ 3) การสรางความรูข้ึนใหม
ดวยการแลกเปล่ียน ผสมผสานความรูท่ีมีอยูเดิมระหวางสมาชิกในองคการ สะทอนใหเห็นถึงความ
พรอมและการสนับสนุนอันเนื่องจากโครงสรางขององคการเพียงพอที่จะเอ้ือใหเกิดการถายทอด
ความรู  

  (3) การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี  จะเปนการช้ีวัดถึงการเขาถึงขอมูล เก็บ
รักษาและประมวลผลขอมูลตาง ๆ และการแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกันอยางอิสระและเทาเทียม
กันท้ังภายในองคการและระหวางองคการดวยความรวดเร็ว (Pedler & Boydell, 1991: 64-65) โดยจะ
ช้ีวัดดวยประเด็นดังตอไปนี้ 1) การสนับสนุนใหสมาชิกสามารถใชระบบเทคโนโลยีตาง ๆ 2) การ
พัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนรู 3) การสนับสนุนใหใชเทคโนโลยีในการให
ไดมาซ่ึงความรูจากภายในและภายนอกองคการ 4) การใชระบบคอมพิวเตอรในการสนับสนุนการ
ทํางาน และ 5) การฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของฝายบริหารจัดการในการใชงานเทคโนโลยี  

 (4) แรงจูงใจในการเรียนรู จะเปนการชี้วัดถึงความสามารถขององคการในการชัก
นําใหคนแสดงพฤติกรรมท่ีตองการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ (จรีพร ศรีทอง, 2545) 
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โดยจะช้ีวัดดวยประเด็นดังตอไปนี้ 1) การเพิ่มคาตอบแทน เม่ือสมาชิกมีการสรางความรูใหม หรือ
การนําความรูท่ีมีมาใชสรางวิธีการใหมหรือแกปญหา หรือผานการเรียนรู ฝกอบรม 2) การเล่ือน
ตําแหนง เม่ือสมาชิกมีการสรางความรูใหม หรือการนําความรูท่ีมีมาใชสรางวิธีการใหมหรือ
แกปญหา หรือผานการเรียนรู ฝกอบรม 3) การใหความสําคัญเปนพิเศษ กับสมาชิกท่ีมีการสราง
ความรูใหม หรือมีการนําความรูท่ีมีมาใชสรางวิธีการใหมหรือแกปญหา หรือผานการเรียนรู ฝกอบรม 4) 
การมอบความเช่ือถือและความไววางใจจากผูบริหาร กับสมาชิกท่ีมีการสรางความรูใหม หรือมีการ
นําความรูท่ีมีมาใชสรางวิธีการใหมหรือแกปญหา หรือผานการเรียนรู ฝกอบรม 5) การมอบความ
เช่ือถือและความไววางใจจากสมาชิกในองคการ กับสมาชิกท่ีมีการสรางความรูใหม หรือมีการนํา
ความรูท่ีมีมาใชสรางวิธีการใหมหรือแกปญหา หรือผานการเรียนรู ฝกอบรม 

 5.4.2.2  นวัตกรรมองคการ 
 นวัตกรรมองคการนั้นสามารถแบงรูปแบบของการศึกษาไดในหลายลักษณะ อยางไร

ก็ตามในการศึกษาคร้ังนี้จะใหความสําคัญกับนวัตกรรมองคการในเร่ืองของผลลัพธท่ีไดมากกวา
กระบวนการเปนสําคัญเพื่อแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยงท่ีสําคัญระหวางองคการแหงการเรียนรู
และผลการดําเนินงานขององคการ (Sullivan and Dooley, 2009: 5) 

 1) ความหมาย: นวัตกรรมองคการคือกระบวนการการสรางใหเกิดความเปล่ียนแปลงท้ัง
ใหญและเล็ก เปล่ียนแปลงมากหรือนอยตอผลิตภัณฑและกระบวนการในการเสนอความใหมกับ
องคการซ่ึงเพิ่มคุณคาใหกับลูกคาและความรูขององคการ โดยแสดงใหเห็นถึงตัวแปรท่ีเปนองคประกอบ
ของนวัตกรรมองคการดังตอไปนี้ 

  (1)  นวัตกรรมกระบวนการ  จะเปนการช้ีวัดถึงการสรรหาเคร่ืองจักรใหม การ
เปล่ียนแปลงกระบวนการในการผลิต (Reichstein and Salter, 2006: 653-682) โดยจะช้ีวัดดวย
ประเด็นดังตอไปน้ี 1) การพัฒนากระบวนการเดิมท่ีมีอยูโดยอาจเกิดข้ึนอันเนื่องจากการดัดแปลง
หรือเพิ่มเติมซ่ึงจะสรางใหเกิดคุณคาของกระบวนการเดิม ชวยในการลดตนทุน เพิ่มความรวดเร็ว 
หรือเพื่อประโยชนอ่ืน ๆ  2) การสรางกระบวนการใหม เพื่อสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน
ของกระบวนการทํางานหรือเพื่อเปนการแกไขขอจํากัดท่ีมีอยูอยางส้ินเชิงทําใหองคการสามารถ
พัฒนาระดับผลการดําเนินางานขององคการ 3) การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนากระบวนการ
จากองคการ ซ่ึงจะตองมีเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาองคการดวยความเพียงพอที่จะทําใหเกิด
กระบวนการในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือกระท่ังไดมาซ่ึงกระบวนการใหม 

 (2)  นวัตกรรมผลิตภัณฑ  จะเปนการช้ีวัดถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ซ่ึงไม
เฉพาะวาจะตองเปนผลิตภัณฑใหมเทานั้น หากแตตองคํานึงถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิม
อีกดวย (ปรับจาก Vermeulen, 2005: 432-452) โดยจะชี้วัดดวยประเด็นดังตอไปนี้ 1) การพัฒนา
ผลิตภัณฑเดิม ใหตอบสนองตอความตองการของลูกคามากยิ่งข้ึน หรือเพื่อลดขอบกพรองของ
ผลิตภัณฑเดิม 2) การสรางผลิตภัณฑใหม เพื่อสรางความแตกตางท่ีชัดเจนใหกับตัวผลิตภัณฑเพื่อ
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ตอบสนองความตองการท่ีมีอยูอยางสมบูรณ หรือชวยใหลูกคาไดพบเจอกับประสบการณใหมท่ีเปน
ท่ีตองการ 3) การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑจากองคการ ซ่ึงจะเปนปจจัยหลักท่ี
สําคัญของการพัฒนาซ่ึงผลิตภัณฑใหมเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงไปพรอมกับความเปล่ียนแปลงของ
ผูบริโภค 

 5.4.2.3  เครือขายองคการ 
 เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการท่ีจะรวมมือ

พัฒนารวมกันระหวางองคการ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมนั้นจะพบไดวา เพ่ือจะเปนเครือขาย
องคการนั้นจะตองใหความสําคัญกับสามตัวแปรอันประกอบดวย การถายทอดทรัพยากรระหวาง
องคการ ความไววางใจระหวางองคการ และการถายทอดขอมูล ความรูระหวางองคการ  

 1) ความหมาย: เครือขายองคการหมายถึงโครงสรางท่ีผูกตัวละครในระบบสังคมเขา
ไวดวยกัน โดยตัวละครนี้หมายถึง บทบาท บุคคล องคการ อุตสาหกรรม หรือกระท่ังชนชาติ ซ่ึงการ
ผูกเขาดวยกันนี้อาจจะต้ังอยูบนพื้นฐานของการสนทนา ความรัก มิตรภาพ อํานาจ การแลกเปล่ียนทาง
เศรษฐกิจ การแลกเปล่ียนขอมูล หรืออะไรก็ตามท่ีสรางใหเกิดโครงสรางของความสัมพันธ (Nohria 
and Eccles, 1992) โดยแสดงใหเห็นถึงตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของเครือขายองคการดังตอไปนี้ 

 (1)  การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ จะเปนการช้ีวัดถึงการแลกเปล่ียน
ทรัพยากรระหวางกันโดยทรัพยากรในท่ีนี้อาจหมายถึงซ่ึงวัตถุท่ีสามารถจับตองไดหรือท่ีจับตอง
ไมไดก็ได (Salman, 2002: 8-10)โดยจะชี้วัดดวยประเด็นดังตอไปนี้ 1) ความรวมมือในการใช
ประโยชนจากส่ิงอํานวยความสะดวกรวมกัน เพื่อเปนการลดตนทุนท่ีเปนขอจํากัดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 2) ความรวมมือในการใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยรวมกัน 3) การ
ยืม-ใหยืมวัตถุดิบ อุปกรณในการผลิตระหวางกัน 

 (2)  ความไววางใจระหวางองคการ จะเปนการช้ีวัดถึงความเขาใจและความม่ันใจ
รวมกัน, ทัศนคติท่ีดีระหวางกัน และความนับถือซ่ึงกันและกัน (Jones and George, 1998: 531-546) 
โดยจะช้ีวัดดวยประเด็นดังตอไปนี้ 1) ระยะเวลาในการดําเนินงานรวมกันจะเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญยิ่ง
ในการพิสูจนใหเห็นถึงความแนบแนนในของการดําเนินงานรวมกันท่ีผานมา 2) ความยินยอม 
พรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลท่ีจําเปนเม่ือดําเนินงานรวมกัน เปนการยืนยันใหเห็นไดอยางชัดเจนถึง
ความไววางใจ และเช่ือถือซ่ึงกันและกันในการรรวมดําเนินงานในหลากหลายลักษณะ 3) การ
ติดตอส่ือสารท่ีไมเปนทางการเปนการกระชับความสัมพันธท่ีนอกเหนือกรอบกติกาท่ีถูกกําหนดข้ึน
ระหวางองคการ ทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันมากยิ่งข้ึน 4) การติดตอส่ือสารท่ีเปนทางการเพื่อ
ช้ีใหเห็นถึงความชัดเจนของการติดตอส่ือสารระหวางองคการโดยมีผูแทนของแตละองคการในการ
ติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน เพ่ือเปนท่ียอมรับและเปนตัวแทนในการดําเนินงานตาง ๆ ระหวางกัน 
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 (3)   การถายทอดขอมูล ความรูระหวางองคการ จะเปนการช้ีวัดถึงการเคล่ือนยาย
ขอมูล ความรูจากองคการหนึ่ง ๆ ไปสูองคการอื่น ๆ ซ่ึงกระบวนการของการถายทอดความรูนี้อาจ
เกิดข้ึนไดตั้งแตกระบวนการถายทอดผานระบบอิเลคทรอนิกสตลอดจนการทํางานประสานงาน
รวมกัน (Mentzas et al. 2006)โดยจะช้ีวัดดวยประเด็นดังตอไปนี้ 1) การรวมมือ ถายทอด แลกเปล่ียน
เทคนิคการปฏิบัติงานซ่ึงจะเปนการแลกเปล่ียนความรูท่ีเกิดข้ึน โดยทําใหเกิดประโยชนในการ
ประหยัดตนทุนในทุกดานตอการแกไขปญหาหนึ่ง ๆ  หรือเพื่อรวมพัฒนาโครงการตาง ๆ   2)  การรวมมือ 
ถายทอด แลกเปล่ียนขอมูลและขาวสารที่จําเปน ซ่ึงจะสรางใหเกิดความจําเปนของการมีพื้นฐานขอมูล
ท่ีมีประโยชนตอการสรางความรู และวิธีการตาง ๆ ใหกับองคการ 

 โดยสรุปแลวในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการจะใชการประเมินท้ังเชิง
วัตถุวิสัยและเชิงอัตวิสัย โดยใชแหลงท่ีมาของขอมูลท้ังทุติยภูมิและปฐมภูมิ ซ่ึงในการใหคะแนนจะ
มี 4 ระดับดวยกันโดย 4 จะหมายถึงการเห็นดวยตอประเด็นคําถามนั้นวามีความตรงตอสภาพกิจการ
ท่ีเปนอยูระดับท่ีมากท่ีสุด ในขณะท่ี 1 จะหมายถึงระดับท่ีนอยท่ีสุด และรายละเอียดของตัวแปร
ขางตนสามารถสรุปผลการอธิบายไดดังตารางท่ี 5.3 
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ตารางที่ 5.3  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการและการชี้วัด 
 

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การชี้วัด ระดับการวัด 

ตัวแปรตาม                                 

ผลการดําเนินงานขององคการ 

การบรรลุซ่ึงเปาหมาย โดยผลการ

ดําเนินงานขององคการมักจะประกอบไป

ดวยการชี้วัดดวยมิติตาง ๆ บางมิติอาจมี

ความสําคัญกับองคการหนึ่งในขณะที่ไม

มีความสําคัญกับอีกองคการก็เปนได 

(Singer and Edmondson, 2008: 33) 

1) ประสิทธิภาพทางการเงิน 

2) ผลิตภาพแรงงาน 

3) ความพึงพอใจของเจาของกิจการ 

 

ประสิทธิภาพทางการเงิน 

 

ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมที่

องคการดําเนินการ ความสามารถในการ

ทํากําไรโดยเปรียบเทียบ (ปรับจาก 

Samuel, แปลและเรียบเรียงโดย คมสัน, 

2549: 42- 55) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของเจาของ 

(Return on Equity- ROE)  

 (Ebben, 2003; Taylor, 2008) 

- ตัวแปรระดับชวง  

- ขอมูลทุติยภูมิเชิงวัตถุวิสัย 

(Objective) 

                                                     

ผลิตภาพแรงงาน ผลตอบกลับของยอดขายจากจํานวน

แรงงาน ท่ีจะตองทําใหเกิดความคุมคา

กับจํานวนแรงงานที่ไดนําเขา (ปรับจาก 

Edwards, 1986: 9-11) 

 

อัตราสวนของมูลคาผลผลิตเทียบกับจํานวน

แรงงาน 

(ศุภกิจ ศรีกาญจนา, 2549) 

- ตัวแปรระดับชวง/ 

- แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 

- ขอมูลทุติยภูมิเชิงวัตถุวิสัย 

(Objective)                                   
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 
 

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การชี้วัด ระดับการวัด 

ความพึงพอใจของเจาของ

กิจการ 

กระบวนการของความคาดหวังและ

ผลลัพธท่ีไดท่ีค่ันกลางดวยความไม

เทากัน (disconfirmation) ของเจาของ

กิจการ (Abdeldayem and Khanfar, 

2007: 303- 309) 

1) ความพึงพอใจตอความรวดเร็วของ

องคการ  

2) ความพึงพอใจตอความยืดหยุนของ

องคการ 

3) ความพึงพอใจตอคุณภาพขององคการ 

4) ความพึงพอใจตอการจัดสงขององคการ 

ปรับจาก Tangen (2005) 

- ตัวแปรระดับชวง 

- แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย 

(Subjective)                                 

ตัวแปรอิสระ 

องคการแหงการเรียนรู 

องคการที่มีความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนตนเองใหตอบรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ

ตอบสนองตอประสบการณท่ีผานมา

ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

องคการ ดวยการเสริมพลังใหกับ

สมาชิกในองคการในการคิดคน

ความรูใหม ผลิตภัณฑและ

กระบวนการใหม (ปรับจาก 

1) พลวัตการเรียนรู 

2) การสรางความรู 

3) การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี 

4) แรงจูงใจในการเรียนรู 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

  

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การชี้วัด ระดับการวัด 

 

 

พลวัตการเรียนรู 

Marquardt, 1994: 21- 24; Dibella and 

Nevis, 1998: 1-18) 

การสงเสริม และการมุงพัฒนา

ความสามารถในการเรียนรูของ

องคการแหงการเรียนรู (ปรับจาก 

Marquardt: 2002) 

 

 

1) การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู 

2) การสงเสริม ฝกฝนการคิดอยางเปนระบบ 

มีหลักการ 

3) การสงเสริมการวางแผน พัฒนาการเรียนรู

ดวยตนเอง 

4) การสงเสริม การปรับเปลี่ยนโลกทัศนใน

การเรียนรู สรางทัศนคติในทางบวกตอการ

เรียนรู  

5) การสงเสริม วิธีการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 

เชน การใชส่ือ การใชจินตนาการ หรือการ

ใชเสียงเพลง 

6) ความเปนอิสระของการเขาถึงขอมูล การ

ส่ือสาร และการวิพากษ วิจารณ 

(ปรับจาก Marquardt: 2002) 

 

 

- ตัวแปรระดับชวง 

- แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย 

(Subjective) 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

  

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การชี้วัด ระดับการวัด 

การสรางความรู ความสามารถในการสรางความรูใหม

และกระจายความรูใหมนี้ไปตลอดทั่ว

ท้ังองคการ (Takeuchi and Nonaka, 

1995: 1-6, 45, 56- 90) 

1) การสรางความรูข้ึนใหมดวยการนําความรู

ท่ีมีอยูเดิมมาเพิ่มเติม พัฒนาเขากับความรู

ขององคการ  

2) การสรางความรูข้ึนใหมดวยการศึกษา

และคนควาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเปนความรู

ขององคการ  

3) การสรางความรูข้ึนใหมดวยการ

แลกเปล่ียน ผสมผสานความรูท่ีมีอยูเดิม 

4) การสรางความรูข้ึนใหมดวยการถายทอด

ความรูจากประสบการณ  

 (ปรับจาก Takeuchi and Nonaka, 1995: 1-6, 

45, 56- 90) 

- ตัวแปรระดับชวง 

- แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย 

(Subjective)                     

          

การสงเสริมการเรียนรูดวย

เทคโนโลยี 

การเขาถึงขอมูล เก็บรักษาและ

ประมวลผลขอมูลตาง ๆ และ  การ

แลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกันและกันอยาง

อิสระและเทาเทียมกัน 

1) การสนับสนุนใหสมาชิกสามารถใชระบบ

เทคโนโลยีตาง ๆ  

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศในการ

สนับสนุนการเรียนรู   

- ตัวแปรระดับชวง 

- แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

  

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การชี้วัด ระดับการวัด 

  (ปรับจาก Pedler & Boydell, 1991: 

64- 65)  

3) การสนับสนุนใหใชเทคโนโลยีในการให

ไดมาซึ่งความรูจากภายในและภายนอก

องคการ เชน การใชอินเตอรเนต  

4) การใชระบบคอมพิวเตอรในการ

สนับสนุนการทํางานเชน การใชโปรแกรม

ในการชวยตัดสินใจ การชวยในการวางแผน

โครงการ เปนตน  

5) การฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของฝาย

บริหารจัดการในการใชงานเทคโนโลยี 

(ปรับจาก Marquardt: 2002)      

(Subjective)                          

  

แรงจูงใจในการเรียนรู การชักนําใหคนแสดงพฤติกรรมที่

ตองการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ขององคการ การทําใหคนทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพจนบรรลุผลสําเร็จของ

องคการไดนั้น 

(จรีพร ศรีทอง, 2545) 

1) การเพ่ิมคาตอบแทน เมื่อสมาชิกมีการ

สรางความรูใหม หรือการนําความรูท่ีมีมาใช

สรางวิธีการใหมหรือแกปญหา หรือผานการ

เรียนรู ฝกอบรม 

2) การเล่ือนตําแหนง เมื่อสมาชิกมีการสราง

ความรูใหม หรือการนําความรูท่ีมีมาใชสราง 

- ตัวแปรระดับชวง 

- แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย 

(Subjective) 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

  

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การชี้วัด ระดับการวัด 

    วิธีการใหมหรือแกปญหา หรือผานการ

เรียนรู ฝกอบรม 

3) การใหความสําคัญเปนพิเศษ กับสมาชิกที่

มีการสรางความรูใหม หรือมีการนําความรูท่ี

มีมาใชสรางวิธีการใหมหรือแกปญหา หรือ

ผานการเรียนรู ฝกอบรม 

4) การมอบความเชื่อถือและความไววางใจ

จากผูบริหาร กับสมาชิกที่มีการสรางความรู

ใหม หรือมีการนําความรูท่ีมีมาใชสราง

วิธีการใหมหรือแกปญหา หรือผานการ

เรียนรู ฝกอบรม 

5) การมอบความเชื่อถือและความไววางใจ

จากสมาชิกในองคการ กับสมาชิกที่มีการ

สรางความรูใหม หรือมีการนําความรูท่ีมีมา

ใชสรางวิธีการใหมหรือแกปญหา หรือผาน

การเรียนรู ฝกอบรม (Ayres,  2005) 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

  

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การชี้วัด ระดับการวัด 

นวัตกรรมองคการ กระบวนการการสรางใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงทั้งใหญและเล็ก 

เปลี่ยนแปลงมากหรือนอย ตอ

ผลิตภัณฑและกระบวนการในการ

เสนอความใหมกับองคการซึ่งเพิ่ม

คุณคาใหกับลูกคาและความรูของ

องคการ (ปรับจาก Sullivan and 

Dooley, 2009: 5) 

1) นวัตกรรมกระบวนการ 

2) นวัตกรรมผลิตภัณฑ 

 

นวัตกรรมกระบวนการ การสรรหากระบวนการผลิตใหม การ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการในการผลิต

ท่ีเพิ่มมูลคาใหกับกิจการและลูกคา 

(ปรับจาก Reichstein and Salter, 

2006: 653- 682) 

1) การพัฒนากระบวนการเดิม 

2) การสรางกระบวนการใหม 

3) การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนา

กระบวนการจากองคการ 

(ปรับจาก Laforet and Tann, 2006) 

- ตัวแปรระดับชวง 

-แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย 

(Subjective) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การ

ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิมที่เพิ่ม

มูลคาใหกับกิจการและลูกคา (ปรับ 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑเดิม 

2) การสรางผลิตภัณฑใหม 

3) การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนา 

- ตัวแปรระดับชวง 

-แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

  

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การชี้วัด ระดับการวัด 

  จาก Vermeulen ,2005: 432- 452)  ผลิตภัณฑจากองคการ 

(ปรับจาก Laforet and Tann, 2006)  

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย 

(Subjective)  

เครือขายองคการ โครงสรางที่ผูกตัวละครในระบบสังคม

เขาไวดวยกัน โดยตัวละครนี้หมายถึง 

บทบาท บุคคล องคการ อุตสาหกรรม 

หรือกระทั่งชนชาติ ซ่ึงการผูกเขาดวยกัน

นี้อาจจะตั้งอยูบนพื้นฐานของการ

สนทนา ความรัก มิตรภาพ อํานาจ การ

แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน

ขอมูล หรืออะไรก็ตามที่สรางใหเกิด

โครงสรางของความสัมพันธ (Nohria and 

Eccles ,1992)  

1) การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ  

2) ความไววางใจระหวางองคการ  

3) การถายทอดขอมูล ความรูระหวาง

องคการ 

 

 

 

การถายทอดทรัพยากรระหวาง

องคการ  

 

การแลกเปล่ียนทรัพยากรระหวาง

องคการโดยทรัพยากรในท่ีนี้หมายถึง

วัตถุท่ีสามารถจับตองไดหรือที่จับตอง 

1) ความรวมมือในการใชประโยชนจากสิ่ง

อํานวยความสะดวกรวมกัน 

2) ความรวมมือในการใชประโยชนจาก 

- ตัวแปรระดับชวง 

-แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 

 

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การชี้วัด ระดับการวัด 

  ไมได 

(Salman, 2002: 8- 10)  

ทรัพยากรมนุษยรวมกัน 

3) การยืม- ใหยืมวัตถุดิบ อุปกรณในการผลิต

ระหวางกัน 

(ปรับจาก Salman, 2002: 8- 10)  

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย 

(Subjective)  

ความไววางใจระหวางองคการ  

 

ความเขาใจและความมั่นใจรวมกัน, 

ทัศนคติท่ีดีระหวางกัน และความนับ

ถือซึ่งกันและกัน 

(Jones and George, 1998: 531- 546) 

1)ระยะเวลาในการดําเนินงานรวมกัน 

2) ความยินยอม พรอมที่จะเปดเผยขอมูลที่

จําเปนเมื่อดําเนินงานรวมกัน 

(ปรับจาก Jones and George, 1998) 

- ตัวแปรระดับชวง 

-แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย (Subjective) 

การถายทอดขอมูล ความรู 

ระหวางองคการ 

การเคลื่อนยายขอมูล ความรูจาก

องคการหนึ่ง ๆ ไปสูองคการอื่น ๆ ซ่ึง

กระบวนการของการถายทอดความรู

นี้อาจเกิดขึ้นไดต้ังแตกระบวนการ

ถายทอดผานระบบอิเลคทรอนิกส

ตลอดจนการทํางานประสานงาน

รวมกัน (Mentzas et. al., 2006) 

1) การรวมมือ ถายทอด แลกเปลี่ยนเทคนิค

การปฏิบัติงาน 

2) การรวมมือ ถายทอด แลกเปลี่ยนขอมูล

และขาวสารที่จําเปน 

(ปรับจาก Mentzas et. al., 2006) 

- ตัวแปรระดับชวง 

- แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 4 ระดับ 

- ขอมูลเชิงอัตวิสัย 

(Subjective) 

 

 
163 



 
164 

 

5.5  แหลงขอมูลและการรวบรวมขอมูล 
 
 5.5.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
  5.5.1.1  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ซ่ึงสอบถามกลุมประชากรในแต
ละประเภทอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทาง
ไปรษณีย ดวยกลุมประชากรท้ังส้ิน 2,237 ราย 
  5.5.1.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการเขาทําการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม
เปนแนวคําถามในการสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) กับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจากหลายภาคสวน อันไดแก หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และ
หนวยงานภาควิชาการ จํานวนทั้งส้ิน 12 ราย ท้ังนี้ เพื่อมุงหวังใหไดมาซ่ึงความเขาใจในคาคะแนน
ตาง ๆ ท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีลึกซ้ึง และเพื่อใหไดมุมมองตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ี
หลากหลายโดยมีรายละเอียดของผูท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
  1)  เจาของกิจการหรือทายาทกิจการหรือผูถือหุนท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการจํานวนท้ังส้ิน 8 ราย จาก 4 ประเภทอุตสาหกรรม  
  2)  นักวิชาการ จากหนวยงานรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  จํานวน 2 ราย 
  3)  อาจารยหรือนักวิชาการในระดับอุดมศึกษาท่ีมีความสนใจและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนท่ียอมรับ จํานวน 2 ราย 
  
 5.5.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลเอกสารอิเลคทรอนิกส (Internet) เปนสําคัญ 
นอกจากนี้ ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภท
อุตสาหกรรมจากองคการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจะไดทําการขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจัย
จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร โครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

5.6  การประมวลผล 
 

 ประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถามดวยเทคนิคทางสถิติโดยใชการวิเคราะหความตรง
โมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุดวยโปรแกรม Lisrel (Linear Structural Relationship)
และ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
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5.7  การวิเคราะหขอมูล 
 
 5.7.1   การพรรณนาขอมูลท่ัวไปขององคการ เครือขายองคการ ความเปนองคการแหง
การเรียนรู นวัตกรรมองคการ และระดับผลการดําเนินงานขององคการดวยสถิติ คาเฉล่ีย  
(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จํานวน (Number) และรอยละ (Percentage) 
 5.7.2   การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทําการทดสอบสมมติฐานดวย  
  5.7.2.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทําการทดสอบกลุมตัวแปรดวยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis-CFA) เพื่อยืนยันความถูกตอง
ของการแบงกลุมตัวแปรและเปรียบเทียบการแบงกลุมปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม 
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการยืนยัน ซ่ึงการแบงกลุมปจจัยจะสามารถ
หลีกเล่ียงปญหาการใชความรูสึกหรือความคิดเห็นสวนบุคคลมาเปนเคร่ืองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ใหน้ําหนักของแตละตัวแปรหรือแตละรายการ 
   5.7.2.2  จากน้ันจึงทดสอบเพ่ือหาคาความสัมพันธเปรียบเทียบของตัวแปรอิสระ
ท่ีมีตอตัวแปรตามดวยการวิเคราะหความตรงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Structural 
Equation Modeling-SEM) เพื่อความเขาใจถึงความสัมพันธ ความสําคัญ และอิทธิพลท้ังทางตรง 
(Direct Effect-DE) และทางออม (Indirect Effect-IE) ท่ีตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตาม ซ่ึงจะมี
ประโยชนใหเกิดความเขาใจถึงความเหมาะสมท่ีแตกตางกันของแตละปจจัยองคการในแตละ
ประเภทอุตสาหกรรม 
  5.7.2.3  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การแปรความและการตีความหมายใช
ผลสรุป โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิเคราะหท่ีชัดเจนเพ่ือใหเขาใจถึงเหตุผลในความ
เช่ือมโยงของโครงสรางท่ีสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ ท่ีสงเสริมการพัฒนาผลการดําเนินงานของ
องคการ  เพื่อนํามาใชในการอภิปรายผลจากการวิ เคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจาก
แบบสอบถาม 
 

5.8  การแปลผลขอมูล 
 
 ผูวิจัยกําหนดความหมายของคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยแบงความหมายของชวง
คาเฉล่ียตามลักษณะแบบสอบถาม ซ่ึงเปนมาตรวัดความคิดเห็น 4 ระดับตามเกณฑกระจายความถี่
ของขอมูล (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548: 46-47) ดังนี้ 
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5.8.1  มาตรวัดความคิดเห็น 4 ระดับ 
คาเฉล่ียระดับความคิดเห็น 3.26 - 4.00 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกเห็น

ดวยอยางยิ่งวาตรงกับสภาพกิจการท่ีเปนอยู  
                คาเฉล่ียระดับความความคิดเห็น 2.51–3.25 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกเหน็
ดวยวาตรงกับสภาพกิจการท่ีเปนอยู  
                 คาเฉล่ียระดับความความคิดเห็น 1.76–2.50 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกไม
เห็นดวยวาตรงกับสภาพกิจการท่ีเปนอยู  
                  คาเฉล่ียระดับความความคิดเห็น 1.00–1.75 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกไม
เห็นดวยอยางยิ่งวาตรงกับสภาพกิจการท่ีเปนอยู             
         

5.9  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (Test of Research Instrument) 
 
 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยหรือแบบสอบถามนั้นไดถูกดําเนินการนํารอง 
(Pilot Study) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมประชากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการยืนยันถึงความถูกตองของความเขาใจในเนื้อหา ความละเอียดถ่ีถวนของแบบสอบถาม 
ตลอดจนความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยแบงการทดสอบออกไดเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
 5.9.1   การทดสอบความตรง (Validity Test) 

5.9.1.1  การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
การยืนยันความแมนตรงของแบบสอบถามไดถูกดําเนินการโดยการให

ผูเช่ียวชาญชวยในการวิเคราะหถึงความเพียงพอของขอคําถามท่ีจะสะทอนถึงตัวแปรตลอดจน
แนวคิดหลักท่ีทําการวิจัย โดยไดใหนักวิชาการผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความเขาใจในทางสถิติ
จํานวน 5 ทาน ตลอดจนท่ีเกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนผูทําการวิเคราะห 
และใหคําเสนอแนะในการปรับปรุงขอคําถามในกระบวนการพัฒนาแบบสอบถาม 

5.9.1.2  การทดสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 
เปนการยืนยันถึงการจัดแบงกลุมตัวแปรโดยเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถ

ในการเปนตัวแทนท่ีดีของชุดขอคําถามท่ีทําหนาท่ีในการเปนตัวแทนของตัวแปรสังเกตได 
นอกจากนั้นยังไดดําเนินการทดสอบการเปนตัวแทนท่ีดีท่ีมีตอตัวแปรแฝงอีกดวย โดยแสดงผล
การทดสอบในบทท่ี 6 
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 5.9.2   การทดสอบความเที่ยง (Reliability Analysis) 
 หลังจากที่ไดทําการปรับปรุง พัฒนาแบบสอบถามในรายละเอียดตาง ๆ ตามคําแนะนํา
ของผูเช่ียวชาญที่สมบูรณแลว จึงนําแบบสอบถามดังกลาวใชในการทดสอบจริงกับกลุมตัวอยาง
ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการวิเคราะหซ่ึงก็คือกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในประเภทการผลิตอ่ืนท่ีไมใชประเภทเดียวกันกับกลุมตัวอยางจริงท่ีจะใชใน
การศึกษา วิจัยจํานวนท้ังส้ิน 50 ราย  
 การทดสอบความเที่ยงของตัวแปรนั้นไดใชวิธีการทางสถิติซ่ึงพิจารณาจากการวัดคา
ความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (α : 
Cronbach Alpha Coefficient) โดยระดับแอลฟาท่ีเปนท่ียอมรับอยูท่ีระดับ 0.70 (Nunnally, 
1978: 245) ซ่ึงผลการทดสอบปรากฏดังตารางท่ี 5.4 โดยสรุปแลวตัวแปรทุกตัวลวนมีคา
สัมประสิทธ์ิท่ีอยูในเกณฑท่ียอมรับไดท้ังส้ิน และคาสัมประสิทธ์ิครอนบาค แอลฟาของตัวแปร
ท้ังหมดอยูท่ี 0.91 ซ่ึงอธิบายไดวาแบบสอบถามมีเนื้อหาท่ีเปนประเด็นเดียวกัน ภายใตแตละ
ปจจัยของกรอบแนวคิดเดียวกันไมกอใหเกิดความสับสนของขอมูล โดยยังสามารถพิจารณาได
อีกวาถึงแมจะเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก็ตามก็มิไดทําใหมาตรวัดมีระดับความเช่ือถือไดท่ี
สูงข้ึนแตประการใด ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาตัวแปรโดยรวมมีทิศทางเดียวกัน  
 
ตารางท่ี 5.4   ผลการทดสอบความเท่ียงของตัวแปร 
 

ตัวแปร ขอคําถาม คาสัมประสิทธ์ิ 
ครอนบาคแอลฟา 

การถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการ 1- 3 0.78 
การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ 4- 7 0.85 

ความไววางใจระหวางองคการ 8- 11 0.88 
พลวัตการเรียนรู 12- 16 0.73 
การสรางความรู 17- 20 0.71 

การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี 21- 25 0.86 
แรงจูงใจในการเรียนรู 26- 33 0.92 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ 34- 38 0.79 
นวัตกรรมกระบวนการ 39- 43 0.76 

ความพึงพอใจของเจาของกิจการ 44- 47 0.74 
ตัวแปรท้ังหมด 1- 47 0.91 
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5.10  สรุป 
 
 ในบทนี้ไดอธิบายใหเห็นถึงกระบวนการในการวิจัยในคร้ังนี้โดยละเอียดถึง ประชากรใน
การวิจัย การไดมาซ่ึงขอมูล การคัดเลือกขอมูล การทดสอบคุณภาพของขอมูล การเลือกใชสถิติ
ในการวิจัย เปนตน นับไดวามีความสําคัญอยางยิ่งเพราะไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการ
เช่ือมตอระหวางภาคทฤษฏีและปฏิบัติ อยางไรก็ตาม ในบทถัดไปจะเปนการรายงานถึงผลการวิจัย
ท่ีได  
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บทท่ี 6 

 
ผลของการวิจัย 

 
 บทนี้จะไดนําเสนอถึงผลจากการสํารวจและคุณสมบัติท่ัวไปของกลุมประชากรใน
การศึกษาประกอบกับการวิเคราะหขอมูลและพรรณนาใหเห็นถึงผลวิจัยท่ีไดโดยแสดงขอมูลเปน
ลําดับไปในแตละตัวแปร ตลอดจนผลการวิเคราะหลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรตามการ
กําหนดสมมติฐานแลวจึงไดทําการสรุปผลของการวิจัย 
 

6.1  ผลการสํารวจกลุมประชากร 
 
 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชแรงงานเขมขนโดยประกอบดวยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประเภทส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทการผลิตเฟอรนิเจอร 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอัญมณีและเคร่ืองประดับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมประเภทการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม จํานวนแบบสอบถามท่ีไดจัดสงทางไปรษณียเปนจํานวน
รวมท้ังส้ิน 2,237 ฉบับ โดยภาคผนวก ง แสดงใหเห็นถึงจํานวนการสงและอัตราการตอบกลับ 
(Return Rate) ซ่ึงจะเห็นไดวามีการตอบกลับจํานวนท้ังส้ิน 215 องคการ (รอยละ 9.61) และสามารถ
จําแนกจํานวนการตอบกลับไดเปนอุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมมีอัตราการตอบ
กลับของวิสาหกิจขนาดกลางจํานวน 7 องคการ (รอยละ 8.64) วิสาหกิจขนาดยอมจํานวน 99 องคการ 
(รอยละ 10.30) อุตสาหกรรมประเภทการผลิตเฟอรนิเจอรมีอัตราการตอบกลับของวิสาหกิจขนาด
กลางจํานวน 2 องคการ (รอยละ 11.11) วิสาหกิจขนาดยอมจํานวน 35 องคการ (รอยละ 10.70) 
อุตสาหกรรมประเภทอัญมณีและเคร่ืองประดับมีอัตราการตอบกลับของวิสาหกิจขนาดกลางจํานวน 
2 องคการ (รอยละ 7.14) วิสาหกิจขนาดยอมจํานวน 20 องคการ (รอยละ 8.69) และอุตสาหกรรม
ประเภทการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มมีอัตราการตอบกลับของวิสาหกิจขนาดกลางจํานวน 6 องคการ 
(รอยละ 13.04) วิสาหกิจขนาดยอมจํานวน 44 องคการ (รอยละ 9.65) ท้ังนี้ จะพบวา ในจํานวน
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมามีแบบสอบถามอยูจํานวนหน่ึงท่ีไมสมบูรณและไมสามารถนํามาใชใน
การวิเคราะหไดโดยเม่ือตัดสวนนี้ออกแลวจะพบไดวามีจํานวนแบบสอบถามท่ีสามารถนําไปใชได
จริงในการวิเคราะหอยูท่ีรอยละ 9.29 
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 จะเห็นไดวาอัตราการตอบกลับท่ีไดรับท้ังหมดท่ีสามารถนําไปใชไดนับเปนอัตรารอยละท่ี
มีจํานวนนอยมากซ่ึงเปนไปในลักษณะเดียวกันกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม ในดานการวิเคราะหโมเดลความตรงความสัมพันธเชิงสาเหตุจะตองมี
จํานวนของการวิเคราะหไมนอยกวา 150 กลุมตัวอยาง (Gefen, et al, 2000: 28) และสําหรับ 
Kelloway, 1998; Diamantopoulos and Siquaw, 2000: 97 แนะนําวากลุมตัวอยาง 200 กลุมตัวอยาง
ข้ึนไปถือวามีความเหมาะสมเพียงพอตอการคํานวณโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 
Modeling-SEM) ดวยโปรแกรมลิสเรล   

 
6.1.1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากร 
ตารางท่ี 6.1 แสดงถึงขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรซ่ึงประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ

ในกิจการและรูปแบบการดําเนินงานของกิจการ โดยเพศของผูท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ัง
นี้มีอัตราสวนท่ีไมแตกตางกันโดยมีผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 54.33 เพศหญิงรอยละ 
45.19 และมีผูไมระบุเพศรอยละ 0.48 ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาในปจจุบัน ผูหญิงไดมีบทบาทในการ
บริหารหรือเปนเจาของกิจการสวนตัวเปนอยางมาก ในดานอายุจะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญรอยละ 57.65 อยูในชวงอายุ 31- 50 ป ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุอยูในชวง 51- 
60 ป มีรอยละ 21.15 ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการเกษียณอายุเพื่อสงตอใหแกผูรับชวงใหมท่ีเปนทายาท
กิจการ (Successor)   และเปนท่ีนาสังเกตเปนอยางยิ่งวารอยละ 17.79 ของผูตอบแบบสอบถามอยู
ในชวงอายุ 20- 30 ป ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงกลุมคนรุนใหมท่ีกําลังกาวเขามาสูวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีสถานภาพเปนหุนสวนกิจการหรือ
กรรมการผูมีอํานาจ (รอยละ 32.21) รองลงมาคือรอยละ 27.40 ท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีมีสวน
เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย และผูท่ีเปนทายาทธุรกิจเปนจํานวนรอยละ 25.00 ในขณะท่ีผูท่ีเปน
เจาของกิจการแตเพียงผูเดียวมีจํานวนรอยละ 15.38 เทานั้น ซ่ึงอาจสรุปไดวาการดําเนินกิจการสวน
ใหญนั้นจะเปนไปในรูปหุนสวนเปนหลักและระบบการพึ่งพิงท่ีเจาของกิจการแตเพียงผูเดียวไดลด
นอยถอยไปเปนลําดับ ประเด็นท่ีสําคัญตอมาคือรูปแบบการดําเนินงานของกิจการท่ีอธิบายไดวา 
การดําเนินงานในลักษณะของการรับจางชวงในการผลิต (Original Equipment Manufacturing- 
OEM) ท่ีเปนสาเหตุท่ีสําคัญของการสูญเสียความสามารถของวิสาหกิจของไทยไดเปล่ียนแปลงไป
จากอดีตอยางมาก เนื่องจากจะเห็นไดวามีเพียงรอยละ 24.04 เทานั้นท่ีดําเนินงานในระดับ OEM 
ในขณะท่ีกิจการท่ีมีการดําเนินงานท่ีจะสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการอยางการดําเนินงานในลักษณะ 
การผลิตท่ีมีการออกแบบดวยตนเอง (Original Design Manufacturing-ODM) และการผลิตท่ีมีตรา
สินคาเปนของตนเอง (Original Brand Manufacturing-OBM) นั้นมีเปนจํานวนถึงรอยละ 36.54 และ 
37.50 ตามลําดับ และเปนท่ีนาสังเกตวาลักษณะธุรกิจในปจจุบันไมไดยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ หากแตวิสาหกิจจะดําเนินธุรกิจในลักษณะตาง ๆ ควบคูกันไปท้ัง OBM ODM และ OEM 
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 โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไมมีความแตกตางกันมาก

เทาใดนักในแตละประเด็น  

 

ตารางที่ 6.1  ขอมูลทั่วไปดานเพศ อายุ สถานภาพในกิจการและรูปแบบการดําเนินงานของผูตอบ 

        แบบสอบถาม 

 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

- ไมระบุ 

 

113 

94 

1 

 

54.33 

45.19 

0.48 

อายุ 

- 20- 30 ป 

- 31- 40 ป 

- 41- 50 ป 

- 51- 60 ป 

- อ่ืน ๆ 

- ไมระบุ 

 

37 

64 

58 

44 

3 

2 

 

17.79 

30.77 

27.88 

21.15 

1.44 

0.96 

สถานภาพในกิจการ 

- เจาของกิจการแตเพียงผูเดียว 

- หุนสวนกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ 

- ทายาทกิจการ 

- ผูบริหารระดับสูงที่มีสวนเกี่ยวของในการ

กําหนดนโยบายของกิจการ 

 

32 

67 

52 

57 

 

15.38 

32.21 

25.00 

27.40 

 

รูปแบบการดําเนินงานของกิจการ 

- OEM (Original Equipment Manufacturer) 

- ODM (Original Design Manufacturer) 

- OBM (Original Brand Manufacturer) 

- ไมระบุ 

 

50 

76 

78 

4 

 

24.04 

36.54 

37.50 

1.92 

รวม 208  100.00  
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 ตารางท่ี 6.2 แสดงใหเห็นถึงขอมูลท่ัวไปในดานระยะเวลาดําเนินงานของกิจการนับต้ังแต
กอต้ังและจํานวนพนักงานในกิจการในรูปของคาเฉล่ีย (Mean) คาสูงสุด (Max) คาตํ่าสุด (Min) และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-SD) โดยพบวา โดยเฉลี่ยแลวกิจการท่ีตกเปนกลุม
ประชากรไดดําเนินกิจการมาแลว 22.08 ปซ่ึงบงช้ีใหเห็นไดวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทยสวนใหญมีความม่ันคงในระดับหนึ่งซ่ึงสามารถอยูรอดมาไดเปนระยเวลาท่ียาวนาน 
อยางไรก็ดี พบวาระยะเวลาดําเนินงานของแตละกิจการมีความแตกตางกันคอนขางมากเนื่องจากมี
คาตํ่าสุดอยูท่ี 0.68 ป และคาสูงสุดอยูท่ี 138 ป ในดานจํานวนพนักงานจะพบเชนกันวาแตละกิจการ
มีความแตกตางกันเปนอยางมากแมวาจะเปนกิจการท่ีจัดอยูในอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน
เหมือนกันก็ตาม โดยเฉล่ียแลวกิจการจะมีจํานวนพนักงานอยูท่ี 111.41 คน ซ่ึงมีคาตํ่าสุดอยูท่ี 3 คน
และคาสูงสุดท่ี 1,200 คนตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 6.2  ขอมูลทั่วไปดานระยะเวลาดําเนินงานนับต้ังแตกอต้ังและจาํนวนพนักงาน 
  

ขอมูลท่ัวไป คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาต่ําสุด คาสูงสุด 

ระยะเวลาดําเนินงานนับต้ังแตกอต้ัง 22.08 15.98 0.68 138 
จํานวนพนกังาน 111.41 148.33 3 1200 

 
6.2  ขอมูลตัวแปรอิสระ 
 วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือการศึกษาถึงตัวแปรอิสระอันประกอบ
ไปดวยเครือขายองคการ องคการแหงการเรียนรู และนวัตกรรมองคการท่ีมีผลตอการพัฒนาระดับ
ผลการดําเนินงานขององคการ โดยขอมูลท้ังหมดมีการแจกแจงปกติท่ีเปนท่ียอมรับ ซ่ึงมีรายละเอียด
การวิเคราะหขอมูลของแตละตัวแปรดังนี้ 
 
 6.2.1  เครือขายองคการ 
 เครือขายองคการมีความสําคัญเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมท่ีมีขอจํากัดในหลากหลายดานในการผลักดันใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรูตลอดจน
การสรางนวัตกรรมองคการ ดังนั้นแลวจะเห็นไดวาหากเมื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวนมากไดรวมมือกันท้ังระหวางกิจการเอง ผูจัดสงวัตถุดิบ ตลอดจนองคการของรัฐท่ีมีสวน
เกี่ยวของก็ยอมจะเปนการสงเสริมในขอดอยของกิจการใหแข็งแกรงยิ่งข้ึนจึงทําใหมีโอกาสมาก
ยิ่งข้ึนในการพัฒนาการเรียนรูขององคการรวมกันตลอดจนการสรางนวัตกรรมใหมรวมกัน 
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ตารางท่ี 6.3 แสดงใหเห็นถึงขอมูลเครือขายองคการดวยการประเมินตนเองขององคการ ซ่ึง
ประเด็นในการช้ีวัดสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเด็นอันประกอบดวย การถายทอดขอมูลความรู
ระหวางองคการ การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการและความไววางใจระหวางองคการ จะ
พบวาโดยรวมแลวแตละกิจการมีระดับความเปนเครือขายองคการอยูในระดับสูง โดยดานการ
ถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการมีคาเฉลี่ยท่ี 2.65 ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดวาโดยสวนมากแลว 
วิสาหกิจไดมีการแลกเปล่ียนเทคนิคการปฏิบัติงาน มีการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร ตลอดจนมีการ
ดําเนินโครงการรวมกันอยูเสมอ ในดานการถายทอดทรัพยากรระหวางองคการมีคาเฉล่ียอยูท่ี 2.48 
ซ่ึงช้ีใหเห็นไดวาวิสาหกิจมีการรวมมือกันใชประโยชนส่ิงอํานวยความสะดวกรวมกัน มีการให
ความชวยเหลือระหวางกัน มีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันท้ังในดานวัตถุดิบและบุคลากร ใน
ประเด็นสุดทาย ความไววางใจระหวางองคการมีคาเฉล่ียอยูท่ี 2.70 ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดวาระหวาง
องคการมีความม่ันใจในศักยภาพซ่ึงกันและกันพรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลท่ีจําเปนระหวางกัน และ
ดําเนินธุรกิจรวมกันดวยความไรซ่ึงความหวาดระแวงระหวางกัน ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอกัน 
โดยรวมแลวจะเห็นไดวาวิสาหกิจในปจจุบันไดเปนองคการในรูปแบบเปดท่ีมุงการพัฒนาตนเอง
จากเครือขายภายนอกองคการ 
 
ตารางท่ี 6.3  ความเปนเครือขายองคการในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

เครือขายองคการ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน 

การถายทอดขอมูลความรูระหวาง
องคการ 

2.65 0.67 207 

การถายทอดทรัพยากรระหวาง
องคการ 

2.48 0.64 206 

ความไววางใจระหวางองคการ 2.70 0.56 207 

 
6.2.2  องคการแหงการเรียนรู 

 องคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอองคการทุกประเภท 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมนั้นดํารงอยูทามกลางแรงกดดันจากส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซ่ึง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําเปนจะตองอาศัยพื้นฐานของความเปนองคการแหงการเรียนรู
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ในการเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ตลอดจนจําเปนท่ีจะตองมุงหาตลาดเฉพาะท่ีวิสาหกิจขนาดใหญไมสามารถท่ีจะ
ตอบสนองไดอยางท่ัวถึงดวยนวัตกรรมองคการโดยมีพื้นฐานของความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 ตารางท่ี 6.4  แสดงใหเห็นถึงขอมูลความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยการประเมินตนเอง
ขององคการซ่ึงประเด็นในการช้ีวัดสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเด็นอันประกอบดวย พลวัตการ
เรียนรู การสรางความรู การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี และแรงจูงใจในการเรียนรู โดยรวม
แลวจะเห็นไดวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความเปนองคการแหงการเรียนรูอยูใน
ระดับสูงในทุกประเด็น และมีคาท่ีไมแตกตางกันมากนักในแตละองคการ (คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู
ในชวง 0.55- 0.59) โดยในประเด็นพลวัตการเรียนรู วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีคาเฉล่ียอยู
ท่ีระดับ 2.83 ซ่ึงหมายถึงวาองคการไดสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในองคการอยางมาก สงเสริมใหเกิด
การเขาถึงขอมูล สงเสริมใหเกิดการคิดอยางมีระบบ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบ
วิธีตาง ๆ ตลอดจนผลักดันใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรู สําหรับประเด็นการสรางความรูก็
เชนเดียวกันท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (2.76) ซ่ึงบงช้ีใหเห็นถึงการสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียน
ความรูระหวางพนักงาน การสงเสริมใหเกิดความคิดเปรียบเปรย การสงเสริมใหเกิดการศึกษา
คนควาดวยตนเอง ตลอดจนการสงเสริมการนําความรูท่ีมีเพื่อมุงสรางองคความรูใหมท่ีจําเปน 
นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นจัดไดวาเปนองคการท่ีมีการสงเสริมการเรียนรูดวย
เทคโนโลยีซ่ึงมีคาเฉล่ียอยูท่ี 2.77 และสะทอนใหเห็นถึงการสนับสนุนใหสมาชิกองคการสามารถ
ใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย สามารถนํามาสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองท้ังจากภายในและ
ภายนอกองคการ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของฝายบริหารทั้งใน
การบริหารงานและการใชเปนเคร่ืองมือในการชวยตัดสินใจ ในประเด็นสุดทายคือ แรงจูงใจในการ
เรียนรูจะพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดมีแรงจูงใจในการเรียนรูท้ังในรูปของรางวัลที่
เปนรูปธรรมอยางเงินพิเศษหรือตําแหนงและท่ีเปนนามธรรมอยางการยอมรับจากเพื่อนฝูงและ
เจานายในระดับคาเฉล่ียท่ี 2.85 และเปนตัวบงช้ีใหเห็นวาโดยสวนใหญแลววิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดใหรางวัลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแกสมาชิกในองคการเม่ือสามารถเรียนรูจนนํา
ความรูท่ีมีมาใชไดจริงในทางปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 6.4  ความเปนองคการแหงการเรียนรูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

องคการแหงการเรียนรู คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน 

พลวัตการเรียนรู 2.83 0.54 208 
การสรางความรู 2.76 0.59 206 
การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลย ี 2.77 0.57 208 
แรงจูงใจในการเรียนรู 2.85 0.54 206 
 

6.2.3  นวัตกรรมองคการ 
 นวัตกรรมองคการนับไดวาเปนแนวคิดท่ีมีความจําเปนตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเปนอยางมาก และจําเปนเปนอยางยิ่งตอแนวคิดองคการแหงการเรียนรูอีกดวยเนื่องจากจะเปน
สวนท่ีสงเสริมและเช่ือมโยงใหองคการท่ีเปนองคการแหงการเรียนรูสามารถนําความรูที่ไดผาน
กระบวนการเรียนรูมาสูความเปนจริงเพื่อชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถใชเปน
เคร่ืองมือในการตอบสนองความตองการเฉพาะ ตลอดจนชวยใหองคการเกิดความสามารถในการ
แขงขันท้ังในดานกระบวนการผลิตและดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 ตารางท่ี 6.5 แสดงใหเห็นถึงขอมูลนวัตกรรมองคการดวยการประเมินตนเองขององคการ 
ซ่ึงประเด็นในการช้ีวัดสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็นอันประกอบดวยนวัตกรรมผลิตภัณฑและ
นวัตกรรมกระบวนการจะพบวา องคการสวนใหญมีระดับนวัตกรรมองคการในระดับสูงท้ัง
นวัตกรรมผลิตภัณฑและนวัตกรรมกระบวนการโดยมีคาเฉล่ียท่ี 2.86 และ 2.80 ตามลําดับและแต
ละองคการมีคาเบ่ียงแบนมาตรฐานท่ีเปนปกติ มีความสัมพันธเชิงเสนตรง (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.58 เชนเดียวกัน) ท้ังนี้ ในประเด็นของนวัตกรรมผลิตภัณฑนั้นสามารถบงช้ีไดวาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสวนใหญไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องมีการนําเทคนิคใหม ๆ เพื่อมุง
พัฒนาผลิตภัณฑใหมพอกับท่ีไดสรางผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดและไดใหเวลากับการกําหนด
พนักงานท่ีชัดเจนในการพัฒนากิจการ ในดานนวัตกรรมกระบวนการน้ันสามารถแปลความไดวา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ  ตลอดจนสราง
กระบวนการผลิตใหมท่ีเปนประโยชนกับลูกคาอยางตอเนื่อง มีการกําหนดผูรับผิดชอบการพัฒนา
กระบวนการทํางานและใหเวลากับการพัฒนาท่ีชัดเจน มีการนําเทคนิคใหม ๆ เขาประยุกตกับการผลิต 
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ตารางท่ี 6.5  นวัตกรรมองคการในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

นวัตกรรมองคการ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวน 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 2.86 0.58 208 
นวัตกรรมกระบวนการ 2.80 0.58 207 
 

6.3  ขอมูลตัวแปรตาม 
 
 จากการที่ไดอธิบายถึงผลการวิจัยของตัวแปรอิสระตาง ๆ แลวจึงนํามาสูการอธิบายถึง
ผลการวิจัยท่ีไดของตัวแปรตามภายใตแนวคิดผลการดําเนินงานขององคการซ่ึงประกอบไปดวย 
ความพึงพอใจของเจาของกิจการท่ีไดรับการประเมินโดยตรงจากเจาของกิจการเองในลักษณะอัต
วิสัย และผลิตภาพแรงงานและประสิทธิภาพทางการเงินท่ีนําขอมูลทุติยภูมิมาวิเคราะหจึงเปนขอมูล
เชิงวัตถุวิสัย ท้ังนี้ ก็เพื่อเปนการสรางสมดุลระหวางความถูกตองของขอมูลท่ีจะไดรับในท้ังสอง
ลักษณะขอมูล เพื่อใหไดขอมูลท่ีปราศจากอคติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลของผลการ
ดําเนินงานขององคการดังตาราง 6.6 จะเห็นไดวาโดยสวนใหญแลวเจาของกิจการมีความพึงพอใจ
ตอกิจการของตนอยูในระดับสูง (2.97) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีผล
การดําเนินงานท่ีอยูในระดับดีในมุมมองของเจาของกิจการท้ังในดานการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ความสามารถจัดสงสินคาไดตรงตอเวลา การท่ีองคการมีความยืดหยุนสูงตอการ
ปรับเปล่ียนภายใน และการท่ีองคการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
ในทางตรงกันขาม ประสิทธิภาพทางการเงินท่ีช้ีวัดดวยอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของแสดง
ใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมมีความสามารถในการสรางผลตอบแทนท่ีดีในชวง
สามปท่ีผานมาเน่ืองจากพบวาคาเฉล่ียของอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของท่ีดีควรที่จะ
มากกวาอัตราดอกเบ้ียธนาคาร (อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยโดยเฉล่ียเทากับ รอยละ 0.50- 0.75, 
ธนาคารแหงประเทศไทย มีนาคม 2553) แตกลับมีอัตราติดลบอยูท่ีรอยละ -1.52 โดยมีการกระจาย
ของคาอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของเปนอยางมากในระหวางกลุมประชากร จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาคาตํ่าสุดอยูท่ีรอยละ -90.88 ในขณะท่ีคาสูงสุดจะอยูที่รอยละ 41.05 จากอัตราสวนดังกลาว
จึงอาจทําใหสรุปไดวา ดวยสภาพแวดลอมท่ีปรับเปล่ียนอยางรุนแรงในชวงปท่ีผานมาไดทําให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนมากไมมีหรือความสามารถในการทํากําไรไดนอย 
เชนเดียวกันกับผลิตภาพแรงงานจะพบวามีคาเฉล่ียอยูท่ี 1,185,793.66 บาทตอคนตอป หมายความ
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วาพนักงานจํานวนหนึ่งคนสามารถสรางมูลคาใหกับองคการไดเปนมูลคาดังกลาว โดยมีคาการ
กระจายในกลุมประชากรเปนอยางมากอันเนื่องจากความแตกตางเปนอยางยิ่งของคาตํ่าสุดและ
คาสูงสุด ซ่ึงคาเฉล่ียระดับผลิตภาพแรงงานนั้นสามารถชี้วัดไดถึงความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ตลอดจนการบริหารจัดการกระบวนการตาง ๆ เพื่อเปนการลดตนทุนทางดานแรงงานอีกดวย   

วัตถุประสงคท่ีสําคัญประการหนึ่งของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือการศึกษาถึงระดับผลการ
ดําเนินงานขององคการเชิงเปรียบเทียบระหวางแตละอุตสาหกรรมการผลิต ท้ังนี้ ก็เพื่อใหเห็นถึง
ระดับผลการดําเนินงานขององคการท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจอนุมานไดถึงระดับความสามารถในการ
แขงขันจําแนกตามแตละประเภทอุตสาหกรรม ตลอดจนการมุงพัฒนาสงเสริมในจุดดอยของผลการ
ดําเนินงานขององคการที่ยังประสบปญหาอยู ซ่ึงแสดงการวิเคราะหจําแนกตามผลการดําเนินงาน 
ดังตารางท่ี 6.6 แสดงถึงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในดานความพึงพอใจของเจาของกิจการท่ี
มีตอความรวดเร็วตอการตอบสนองตอลูกคา ความยืดหยุนในการปรับตัวตามสภาพแวดลอม การ
ตรงตอเวลาในการจัดสง คุณภาพผลิตภัณฑ ดานประสิทธิภาพทางการเงิน และดานผลิตภาพ
แรงงานพบวา อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มเปนอุตสาหกรรมท่ีมีผลการดําเนินงาน
ขององคการท่ีอยูในระดับสูงท่ีสุดในทุกดานท้ังดานความพึงพอใจของเจาของกิจการ (คาเฉล่ีย 3.00) 
ประสิทธิภาพทางการเงิน (ROE= รอยละ 2.11) และผลิตภาพแรงงานมีคาเทากับ 1,827,310.67 บาท 
(ยอดขาย 1 ป/ จํานวนแรงงาน) ซ่ึงสามารถอนุมานไดวาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม
นับไดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการพัฒนาเปนอยางมากท้ังดานคุณภาพ ความยืดหยุน ความรวดเร็ว 
ตลอดจนมีคาผลิตภาพท่ีสูงใชแรงงานนอยเนื่องจากมีนวัตกรรมกระบวนการที่ดีหรือมีมูลคาเพิ่ม 
กําไรตอหนวยผลิตภัณฑสูงอยางไรก็ตาม จะพบจากคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุดและคาสูงสุดวา
มีคาความแตกตางของแตละองคการอยูในระดับสูงมาก  

หากพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานขององคการในดานความพึงพอใจของ
เจาของกิจการนั้นจะพบวา อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมมีคาเฉล่ียความพึงพอใจใน
ระดับท่ีใกลเคียงกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มซ่ึงอยูท่ี 3.00 อยางไรก็ตาม หาก
พิจารณาโดยรวมแลวจะพบวาคาความพึงพอใจของเจาของกิจการของแตละอุตสาหกรรมอยูใน
ระดับท่ีไมแตกตางกันมากนัก (2.88-3.01) 

ในดานประสิทธิภาพทางการเงิน จะพบวามีเพียงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม
เพียงอุตสาหกรรมเดียวเทานั้นท่ีมีคา ROE อยูในเกณฑบวก (รอยละ 2.11) โดยอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
ตางอยูในเกณฑลบดวยกันท้ังส้ิน (รอยละ -5.14 ถึง รอยละ -1.99) ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพทางการเงินท่ีอยูในระดับตํ่าและองคการไมสามารถสรางกําไรได แมกระท่ัง 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มเองก็ตามก็ไมสามารถสรางประสิทธิภาพทางการเงินได
สูงมากนัก 
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ตารางท่ี 6.6  ผลการดําเนินงานขององคการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

ผลการดําเนินงานขององคการ คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด จํานวน 

ความพึงพอใจของเจาของกิจการ           
การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม 3.00 0.57 1.25 4.00 104 
การผลิตเฟอรนิเจอร 2.88 0.52 1.75 4.00 35 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 2.89 0.46 2.00 4.00 21 
การผลิตอาหารและเครื่องด่ืม 3.01 0.46 2.00 4.00 48 
รวม 2.97 0.53 1.25 4.00 208 
ประสิทธิภาพทางการเงิน (ROE)      
การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม -2.38 14.19 -90.88 36.51 100 
การผลิตเฟอรนิเจอร -1.99 19.93 -86.28 14.83 34 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ -5.14 16.43 -52.64 11.14 20 
การผลิตอาหารและเครื่องด่ืม 2.11 13.45 -40.90 41.05 48 
รวม -1.52 15.40 -90.88 41.05 202 

ผลิตภาพแรงงาน      
การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหม 1,104,455.17 3,505,564.88 1,794.75 34,468,143.75 100 
การผลิตเฟอรนิเจอร 613,942.62 469,199.24 55,847.58 1,783,977.25 34 
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 1,024,991.97 928,563.71 4,577.02 2,705,737.85 20 
การผลิตอาหารและเครื่องด่ืม 1,827,310.67 3,117,379.01 7,338.79 18,223,141.41 48 

รวม 1,185793.66 2,932,962.90 1,794.75 34,468,143.75 202 

 
ดานผลิตภาพแรงงานเม่ือพิจารณาโดยเปรียบเทียบแลวจะพบวา อุตสาหกรรมการผลิต

อาหารและเคร่ืองดื่มเปนอุตสาหกรรมท่ีมีระดับผลิตภาพแรงงานท่ีสูงท่ีสุด (1,827,310.67 บาทตอ
คนตอป) อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม และอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีมีคา
รองลงมา คือ 1,104,455.17 บาทตอคนตอป และ 1,024,991.97 บาทตอคนตอป ตามลําดับ ในขณะท่ี
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอรมีคาระดับผลิตภาพแรงงานท่ีนอยท่ีสุด (613,942.62 บาทตอคน
ตอป) และเปนท่ีนาสังเกตวาในแตละประเภทองคการนั้นมีคาเฉล่ียท่ีไมแตกตางกันเทาใดนัก 
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6.4  ผลการทดสอบการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
 

6.4.1  ผลการทดสอบการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรสังเกตได 
 ในการสรางตัวแปรเพื่อจะวิเคราะหในคร้ังนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
ดําเนินการ โดยแบบสอบถามไดถูกสรางข้ึนและประกอบไปดวยขอคําถามจํานวนท้ังส้ินจํานวน 47
ขอคําถามดวยกัน ซ่ึงในแตละตัวแปรจะถูกช้ีวัดดวยขอคําถามจํานวนประมาณ 3-8 ขอคําถามตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น กอนที่จะทําการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปร
สังเกตไดของในแตละตัวแปรจะไดทําการแสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันใน
ระดับของการรวมขอคําถามเพ่ือสรางตัวแปรสังเกตไดจํานวนท้ังส้ิน 11 ตัวแปรเสียกอนเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงการยืนยันความเปนตัวแทนรายขอของแตละตัวแปร ในตารางท่ี  6.7 พบวาผลการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปรการถายทอดขอมูลความรูระหวาง
องคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 3 ขอคําถาม มีคาน้ําหนักองคประกอบ
อยูระหวาง 0.60–0.64 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอคําถามคือ การแลกเปล่ียนเทคนิคการ
ปฏิบัติงาน (0.64) การพัฒนาโครงการรวมกัน (0.61) และการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารที่จําเปน 
(0.60)โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากนี้ จะ
พบวาการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ีจําเปนมีคาความเท่ียงมากท่ีสุด (0.75) ในการวัดองคประกอบ
การถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการ และการแลกเปล่ียนเทคนิคการปฏิบัติงาน การพัฒนา
โครงการรวมกันมีคาความเท่ียงรองลงมาตามลําดับ (0.68 และ 0.56)  ท้ังนี้ สามารถสรุปไดวาขอ
คําถามการแลกเปล่ียนเทคนิคการปฏิบัติงาน การพัฒนาโครงการรวมกันและการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารที่จําเปนนับเปนขอคําถามท่ีสามารถบงช้ีตัวแปรการถายทอดขอมูลระหวางองคการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 6.7  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรการถายทอดขอมูลความรูระหวาง 
       องคการ 

 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
การถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการ ขอคําถาม 

b SE t 
R- Square 

การแลกเปล่ียนเทคนิคการ
ปฏิบัติงาน 

0.64 0.04 13.37** 0.68 

การแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารที่จําเปน 

0.60 0.04 14.16** 0.75 

การพัฒนาโครงการรวมกัน 0.61 0.05 11.80** 0.56 
 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) t > 1.96. 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)t >2.58.  
                   (Diamantopoulos and Siquaw, 2000: 92) 
 

จากตารางท่ี  6.8 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปรการ
ถายทอดทรัพยากรระหวางองคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 4 ขอคําถามมี
คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.47 – 0.65 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอคําถามคือ การขอ
ความชวยเหลือทางดานวัตถุดิบ อุปกรณจากพันธมิตรธุรกิจ(0.65) การสนับสนุนพันธมิตรธุรกิจใน
ดานวัสดุอุปกรณ (0.63) การใชส่ิงอํานวยความสะดวกรวมกัน (0.54) และการสงบุคลากรเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู (0.47) โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท้ังส้ิน นอกจากนี้ จะพบวาการขอความชวยเหลือทางดานวัตถุดิบ อุปกรณจากพันธมิตรธุรกิจมีคา
ความเท่ียงมากที่สุด (0.72) ในการวัดองคประกอบการถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ และการ
สนับสนุนพันธมิตรธุรกิจในดานวัสดุอุปกรณ การใชส่ิงอํานวยความสะดวกรวมกัน การสงบุคลากร
เพื่อแลกเปล่ียนความรูมีคาความเท่ียงรองลงมาตามลําดับ (0.65, 0.52 และ 0.40)  ท้ังนี้ สามารถสรุป
ไดวาขอคําถามท้ังหมดนับเปนขอคําถามท่ีสามารถบงช้ีตัวแปรการถายทอดทรัพยากรระหวาง
องคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 6.8  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรการถายทอดทรัพยากรระหวาง 
       องคการ 

 
เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ ขอคําถาม 

b SE t 
R- Square 

การใชส่ิงอํานวยความ
สะดวกรวมกนั 

0.54 0.05 10.09** 0.52 

การขอความชวยเหลือ
ทางดานวัตถุดบิ อุปกรณจาก
พันธมิตรธุรกิจ 

0.65 0.04 14.12** 0.72 

การสนับสนุนพันธมิตร
ธุรกิจในดานวสัดุอุปกรณ 

0.63 0.04 12.82** 0.65 

การสงบุคลากรเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู 

0.47 0.05 8.26** 0.40 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี  6.9 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปร
ความไววางใจระหวางองคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 4 ขอคําถาม มี
คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.37 – 0.67 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอคําถามคือ การไร
ซ่ึงความหวาดระแวงกัน (0.67) ความพรอมในการเปดเผยขอมูล (0.46) การมีทัศนคติท่ีดีระหวางกนั 
(0.38) และความเช่ือม่ันระหวางกัน (0.37) โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมี
นัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากนี้ จะพบวาการมีทัศนคติท่ีดีระหวางกัน มีคาความเท่ียงมากท่ีสุด 
(0.61)ในการวัดองคประกอบความไววางใจระหวางองคการ และความเชื่อม่ันระหวางกัน การไรซ่ึง
ความหวาดระแวงกัน ความพรอมในการเปดเผยขอมูลมีคาความเท่ียงรองลงมาตามลําดับ (0.56, 
0.44 และ 0.27)  ท้ังนี้ สามารถสรุปไดวาขอคําถามท้ังหมดนับเปนขอคําถามท่ีสามารถบงช้ีตัวแปร
ความไววางใจระหวางองคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 6.9  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรความไววางใจระหวางองคการ 
 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
ความไววางใจระหวางองคการ ขอคําถาม 

b SE t 
R- Square 

ความเช่ือม่ันระหวางกัน 0.37 0.04 7.19** 0.56 
ความพรอมในการเปดเผย
ขอมูล 

0.46 0.05 8.04** 0.27 

การไรซ่ึงความหวาดระแวง
รวมกัน 

0.67 0.05 10.37** 0.44 

การมีทัศนคติท่ีดีระหวางกนั 0.38 0.04 7.50** 0.61 
 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี  6.10 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปร
พลวัตการเรียนรูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 5 ขอคําถาม มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.38 – 0.62 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอคําถามคือ การสงเสริมการ
คิดที่เปนระบบ (0.62) การพัฒนาวิธีการเรียนรู (0.48) การสงเสริมการสรางทัศนคติทางบวกตอการ
เรียนรู (0.48) การสงเสริมวิธีการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ (0.46) และความอิสระในการเขาถึงขอมูล
(0.38) โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากนี้ 
จะพบวาการสงเสริมการคิดท่ีเปนระบบมีคาความเท่ียงมากท่ีสุด (0.67) ในการวัดองคประกอบ
พลวัตการเรียนรู และการสงเสริมการสรางทัศนคติทางบวกตอการเรียนรู การพัฒนาวิธีการเรียนรู 
การสงเสริมวิธีการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ความอิสระในการเขาถึงขอมูลมีคาความเท่ียงรองลงมา
ตามลําดับ (0.57, 0.50, 0.44 และ 0.33)  ทั้งนี้ สามารถสรุปไดวาขอคําถามท้ังหมดนับเปนขอคําถาม
ท่ีสามารถบงช้ีตัวแปรพลวัตการเรียนรูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 6.10  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรพลวัตการเรียนรู 

 
เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 

พลวัตการเรียนรู ขอคําถาม 
b SE t 

R- Square 

การพัฒนาวิธีการเรียนรู 0.48 0.04 10.83** 0.50 
การสงเสริมการ 
คิดท่ีเปนระบบ 

0.62 0.04 13.37** 0.67 

การสงเสริมการสราง
ทัศนคติทางบวกตอการ
เรียนรู 

0.48 0.04 11.79** 0.57 

การสงเสริมวิธีการเรียนรูใน
รูปแบบตาง ๆ  

0.46 0.04 9.56** 0.44 

ความอิสระในการเขาถึง
ขอมูล 

0.38 0.04 7.75** 0.33 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี  6.11 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปร
การสรางความรูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 4 ขอคําถาม มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.48 – 0.62 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอคําถามคือ การรวมองค
ความรูเพื่อสรางองคความรูใหม (0.62) การศึกษาคนควาความรูจากเอกสาร (0.58)การแลกเปล่ียน
ความรูระหวางสมาชิกในองคการ (0.48) และการถายทอดประสบการณ (0.41)โดยคาน้ําหนัก
ท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากนี้ จะพบวาการรวมองค
ความรูเพื่อสรางองคความรูใหม มีคาความเท่ียงมากท่ีสุด (0.61)ในการวัดองคประกอบการสราง
ความรู และการศึกษาคนควาความรูจากเอกสาร การแลกเปล่ียนความรูระหวางสมาชิกในองคการ 
การถายทอดประสบการณมีคาความเท่ียงรองลงมาตามลําดับ (0.56, 0.45 และ 0.39)  ท้ังนี้ สามารถ
สรุปไดวาขอคําถามท้ังหมดนับเปนขอคําถามท่ีสามารถบงช้ีตัวแปรการสรางความรูของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 6.11  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรการสรางความรู 

 
เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 

การสรางความรู ขอคําถาม 
b SE t 

R- Square 

การแลกเปล่ียนความรู
ระหวางสมาชิกในองคการ 

0.48 0.05 9.20** 0.45 

การถายทอดประสบการณ 0.41 0.04 8.18** 0.39 
การศึกษาคนควาความรูจาก
เอกสาร 

0.58 0.04 12.37** 0.56 

การรวมองคความรูเพื่อสราง
องคความรูใหม  

0.62 0.05 12.03** 0.61 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี  6.12 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปร
การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 5 ขอ
คําถาม มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.43 – 0.59 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอคําถาม
คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศในองคการ (0.59) การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
(0.54)การสนับสนุนใหไดมาซ่ึงความรูภายในและภายนอกองคการ (0.51) การฝกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพในการใชเทคโนโลยี (0.47) และการใชระบบคอมพิวเตอรในการสนับสนุนการทํางาน 
(0.43)โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากนี้ จะ
พบวาการพัฒนาระบบสารสนเทศในองคการมีคาความเที่ยงมากท่ีสุด (0.63)ในการวัดองคประกอบ
การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี และการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย การ
สนับสนุนใหไดมาซ่ึงความรูภายในและภายนอกองคการ การฝกอบรมเพิ่มศักยภาพในการใช
เทคโนโลยี การใชระบบคอมพิวเตอรในการสนับสนุนการทํางานมีคาความเท่ียงรองลงมา
ตามลําดับ (0.54, 0.53, 0.49 และ 0.43)  โดยสรุปแลว ขอคําถามท้ังหมดนับเปนขอคําถามท่ีสามารถ
บงช้ีตัวแปรการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเปน
อยางดี 
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ตารางท่ี 6.12   การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรการสงเสริมการเรียนรูดวย 
          เทคโนโลยี 

 
เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลย ีขอคําถาม 

b SE t 
R- Square 

การสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

0.54 0.04 11.80** 0.54 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในองคการ 

0.59 0.04 13.11** 0.63 

การสนับสนุนใหไดมาซ่ึง
ความรูภายในและภายนอก
องคการ 

0.51 0.04 10.77** 0.53 

การใชระบบคอมพิวเตอรใน
การสนับสนุนการทํางาน 

0.43 0.04 8.27** 0.43 

การฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพใน
การใชเทคโนโลยี 

0.47 0.04 9.98** 0.49 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางท่ี 6.13  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรแรงจูงใจในการเรียนรู 

 
เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 

แรงจูงใจในการเรียนรู ขอคําถาม 
b SE t 

R- Square 

การเพิ่มคาตอบแทนเม่ือ
สรางผลิตภัณฑ วิธีการใหม 

0.54 0.05 10.87** 0.53 

การเพิ่มคาตอบแทนเม่ือนํา
ความรูท่ีมีมาใช 

0.55 0.05 12.20** 0.62 

การเล่ือนตําแหนงเม่ือสราง
ผลิตภัณฑ วิธีการใหม 

0.54 0.05 11.16** 0.55 

การเล่ือนตําแหนงเม่ือนํา
ความรูท่ีมีมาใช 

0.58 0.05 12.08** 0.61 

การใหความสําคัญเปนพิเศษ
จากผูบริหารเม่ือสราง
ผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 

0.36 0.05 8.09** 0.33 

การใหความสําคัญเปนพิเศษ
จากผูบริหารเม่ือนําความรูท่ี
มีมาใช 

0.38 0.04 9.03** 0.38 

การใหความสําคัญเปนพิเศษ
จากเพื่อนรวมงานเม่ือสราง
ผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 

0.47 0.05 9.29** 0.40 

การใหความสําคัญเปนพิเศษ
จากเพื่อนรวมงานเม่ือนํา
ความรูท่ีมีมาใช 

0.46 0.05 9.55** 0.42 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางท่ี  6.13 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปร
แรงจูงใจในการเรียนรูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 8 ขอคําถาม มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.36 – 0.58 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอคําถามคือ การเล่ือนตําแหนงเม่ือ
นําความรูท่ีมีมาใช (0.58)การเพิ่มคาตอบแทนเม่ือนําความรูท่ีมีมาใช (0.55) การเพิ่มคาตอบแทนเม่ือ
สรางผลิตภัณฑ วิธีการใหม (0.54) การเล่ือนตําแหนงเม่ือสรางผลิตภัณฑ วิธีการใหม (0.54) การให
ความสําคัญเปนพิเศษจากเพื่อนรวมงานเม่ือสรางผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม (0.47) การใหความสําคัญ
เปนพิเศษจากเพื่อนรวมงานเม่ือนําความรูท่ีมีมาใช (0.46) การใหความสําคัญเปนพิเศษจากผูบริหาร
เม่ือนําความรูท่ีมีมาใช (0.38) และการใหความสําคัญเปนพิเศษจากผูบริหารเม่ือสรางผลิตภัณฑหรือ
วิธีการใหม (0.36) โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน 
นอกจากนี้ จะพบวาการเพ่ิมคาตอบแทนเม่ือนําความรูท่ีมีมาใชมีคาความเท่ียงมากท่ีสุด (0.62)ใน
การวัดองคประกอบแรงจูงใจในการเรียนรู และการเล่ือนตําแหนงเม่ือนําความรูท่ีมีมาใช  การเล่ือน
ตําแหนงเม่ือสรางผลิตภัณฑ วิธีการใหม การเพิ่มคาตอบแทนเม่ือสรางผลิตภัณฑ วิธีการใหม  การ
ใหความสําคัญเปนพิเศษจากเพ่ือนรวมงานเม่ือนําความรูท่ีมีมาใช  การใหความสําคัญเปนพิเศษจาก
เพื่อนรวมงานเมื่อสรางผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม การใหความสําคัญเปนพิเศษจากผูบริหารเม่ือนํา
ความรูท่ีมีมาใช   การใหความสําคัญเปนพิเศษจากผูบริหารเม่ือสรางผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมมีคา
ความเท่ียงรองลงมาตามลําดับ (0.62, 0.61, 0.55, 0.53, 0.42, 0.40, 0.38 และ 0.33)  โดยสรุปแลว ขอ
คําถามท้ังหมดนับเปนขอคําถามท่ีสามารถบงช้ีตัวแปรแรงจูงใจในการเรียนรูของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไดเปนอยางดี 

จากตารางท่ี  6.14 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปร
นวัตกรรมผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 5 ขอคําถาม มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.40 – 0.70 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอคําถามคือ การกําหนดความ
รับผิดชอบในการพัฒนาท่ีชัดเจน (0.70) การใหเวลาเพียงพอในการพัฒนา (0.56) การใชเทคนิคใหม ๆ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ (0.52) การสรางผลิตภัณฑใหม (0.45) และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑท่ี
มีอยูแลว (0.40) โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน 
นอกจากนี้ จะพบวาการกําหนดความรับผิดชอบในการพัฒนาท่ีชัดเจนมีคาความเท่ียงมากท่ีสุด 
(0.67)ในการวัดองคประกอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ และการใหเวลาเพียงพอในการพัฒนา การใช
เทคนิคใหม ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางผลิตภัณฑใหม การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีอยู
แลวมีคาความเท่ียงรองลงมาตามลําดับ (0.66, 0.57, 0.49 และ 0.45)  โดยสรุปแลว ขอคําถาม
ท้ังหมดนับเปนขอคําถามท่ีสามารถบงช้ีตัวแปรนวัตกรรมผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 6.14  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรนวัตกรรมผลิตภัณฑ 

 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ ขอคําถาม 

b SE t 
R- Square 

การปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลว 

0.40 0.05 8.53** 0.45 

การสรางผลิตภัณฑใหม 0.45 0.05 9.26** 0.49 
การใหเวลาเพียงพอในการ
พัฒนา 

0.56 0.05 13.89** 0.66 

การกําหนดความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาที่ชัดเจน 

0.70 0.05 14.55** 0.67 

การใชเทคนิคใหม ๆ ในการ
พัฒนาผลิตภณัฑ 

0.52 0.04 12.11** 0.57 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี  6.15 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปร
นวัตกรรมกระบวนการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 5 ขอคําถาม มีคา
น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.45 – 0.62 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอคําถามคือ การ
กําหนดความรับผิดชอบในการพัฒนาท่ีชัดเจน (0.62) การใชเทคนิคใหม ๆ ในการพัฒนา
กระบวนการ (0.55)การสรางกระบวนการผลิตใหม (0.49) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมี
อยูแลว (0.48) และการใหเวลาเพียงพอในการพัฒนา (0.45)โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบ
ลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากนี้ จะพบวาการกําหนดความรับผิดชอบในการ
พัฒนาท่ีชัดเจนมีคาความเที่ยงมากท่ีสุด (0.66) ในการวัดองคประกอบนวัตกรรมกระบวนการ และ
การใหเวลาเพียงพอในการพัฒนา การสรางกระบวนการผลิตใหม การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ผลิตท่ีมีอยูแลว การใชเทคนิคใหม ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ มีคาความเท่ียงรองลงมาตามลําดับ 
(0.50, 0.48, 0.42 และ 0.38)  โดยสรุปแลว ขอคําถามท้ังหมดนับเปนขอคําถามท่ีสามารถบงช้ีตัว
แปรนวัตกรรมกระบวนการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 6.15  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรนวัตกรรมกระบวนการ 

 
เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 

นวัตกรรมกระบวนการ ขอคําถาม 
b SE t 

R- Square 

การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตท่ีมีอยูแลว 

0.48 0.05 9.42** 0.42 

การสรางกระบวนการผลิตใหม 0.49 0.05 10.11** 0.48 
การใหเวลาเพียงพอในการ
พัฒนา 

0.45 0.04 10.46** 0.50 

การกําหนดความรับผิดชอบใน
การพัฒนาท่ีชัดเจน 

0.62 0.05 12.33** 0.66 

การใชเทคนิคใหม ๆ ในการ
พัฒนากระบวนการ 

0.55 0.06 8.93** 0.38 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี  6.16 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปรความ
พึงพอใจของเจาของกิจการ/ผูบริหารระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 
4 ขอคําถาม มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.35 – 0.55 เรียงลําดับตามน้ําหนักประเด็นขอ
คําถามคือ ความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา (0.55) ความสามารถในการ
จัดสงสินคาตรงตอเวลา (0.51) ความสามารถขององคการในการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอม (0.45) และความสามารถในการบรรลุระดับมาตรฐานคุณภาพ (0.35) โดยคาน้ําหนัก
ท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากน้ี จะพบวาความสามารถ
ในการตอบสนองตอความตองการของลูกคามีคาความเท่ียงมากท่ีสุด (0.68) ในการวัดองคประกอบ
ความพึงพอใจตอกิจการ และความสามารถในการจัดสงสินคาตรงตอเวลา ความสามารถในการ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ความสามารถในการบรรลุระดับมาตรฐานคุณภาพ มี
คาความเท่ียงรองลงมาตามลําดับ (0.57, 0.47 และ 0.32)  โดยสรุปแลว ขอคําถามท้ังหมดนับเปนขอ
คําถามท่ีสามารถบงช้ีตัวแปรความพึงพอใจตอกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 6.16  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรความพึงพอใจตอกจิการของ 
         เจาของกจิการ/ ผูบริหารระดับสูง 
 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
ความพึงพอใจตอกิจการ ขอคําถาม 

b SE t 
R- Square 

ความสามารถในการบรรลุระดับ
มาตรฐานคุณภาพ 

0.35 0.05 7.15** 0.32 

ความสามารถในการจดัสงสินคา
ตรงตอเวลา 

0.51 0.05 10.60** 0.57 

ความสามารถในการตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 

0.45 0.04 10.28** 0.47 

ความสามารถในการตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา 

0.55 0.04 12.82** 0.68 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

6.4.2  ผลการทดสอบการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรแฝง 
เนื่องจากการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุในครั้งนี้ไดอาศัยเทคนิคโมเดลสมการโครงสราง 

ท่ีจําเปนจะตองมีการวิเคราะหถึงการวิเคราะหตัวแปรสังเกตได (Observed Variable) ซ่ึงเปน
องคประกอบของตัวแปรแฝง (Latented Variable) เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
เปนตัวแทนของตัวแปรแฝง ซ่ึงขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะหองคประกอบนี้คือตัวแปรสังเกต
ไดควรมีคาความสัมพันธระหวางกันอยูท่ีระดับไมนอยกวา 0.30 โดยสามารถตรวจสอบไดดวยคา
คํานวณสหสัมพันธ ดังตารางท่ี 6.17 พบไดวาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในแตละตัวแปร
แฝงโดยสวนใหญตางมีความสัมพันธท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติอยูในระดับท่ีมากกวา 0.30 (สุภมาส 
อังศุโชติและรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน, 2552: 21) ท้ังส้ินซ่ึงหมายความวาตัวแปรสังเกตไดนั้นมี
ระดับความสัมพันธท่ีเพียงพอตอการวิเคราะหองคประกอบ โดยระดับความสัมพันธท่ีมากท่ีสุดของ
เครือขายองคการคือความสัมพันธระหวางตัวแปรการถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการและตัว
แปรการถายทอดทรัพยากรระหวางองคการซ่ึงมีคาเทากับ 0.68 ในดานตัวแปรความเปนองคการ
แหงการเรียนรูนั้นมีระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดมากท่ีสุดคือ ความสัมพันธระหวาง
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ตัวแปรพลวัตการเรียนรูและการสรางความรูซ่ึงมีคาเทากับ 0.71 ในดานตัวแปรนวัตกรรมองคการ
นั้น มีเพียงความสัมพันธเดียวคือความสัมพันธระหวางตัวแปรนวัตกรรมผลิตภัณฑและนวัตกรรม
กระบวนการที่มีคาเทากับ 0.79  

 
ตารางท่ี 6.17  เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ  
                       ผลการดําเนินงานขององคการ 

 
 

เครือขายองคการ 
การถายทอด
ขอมูลความรู

ระหวางองคการ 

การถายทอด
ทรัพยากร

ระหวางองคการ 

ความไววางใจ
ระหวาง
องคการ 

 

การถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการ 1    
การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ 0.68** 1   
ความไววางใจระหวางองคการ 0.53** 0.57** 1  

ความเปนองคการแหงการเรียนรู พลวัตการเรียนรู การสรางความรู 
การสงเสริม
การเรียนรูดวย
เทคโนโลยี 

แรงจูงใจ
ในการ
เรียนรู 

พลวัตการเรียนรู 1    
การสรางความรู 0.71** 1   
การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี 0.66** 0.67** 1  
แรงจูงใจในการเรียนรู 0.56** 0.63** 0.64** 1 

นวัตกรรมองคการ 
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ 

นวัตกรรม
กระบวนการ 

  

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 1    
นวัตกรรมกระบวนการ 0.79** 1   

 
ผลการดําเนินงานขององคการ 

ความพึงพอใจ
ของตอกิจการ 

ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 

ผลิตภาพ 
แรงงาน 

 

ความพึงพอใจของเจาของกิจการ 1    
ประสิทธิภาพทางการเงิน 0.13 1   
ผลิตภาพแรงงาน 0.10 0.16* 0.13  

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                    **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 
192 

 

อยางไรก็ตาม ตัวแปรผลการดําเนินงานขององคการมีคาความสัมพันธนอยกวา 0.30 ซ่ีง
แสดงใหเห็นวามีระดับความสัมพันธกันตํ่ามาก (มีคาอยูระหวาง 0.10- 0.16) อยางไรกต็าม จากการทบทวน
วรรณกรรมจะพบวา ตัวแปรสังเกตไดท้ังสามนี้ประกอบดวย ความพึงพอใจตอกิจการ ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน และผลิตภาพแรงงานลวนแลวแตมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเปนตัวแทนแนวคิดผล
การดําเนินงาน ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้จะยังคงนําตัวแปรสังเกตไดท้ังสามเขารวมสูการวิเคราะห 
  
ตารางท่ี 6.18  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรเครือขายองคการ 

 
เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 

เครือขายองคการ ตัวแปร 
b SE t 

R- Square 

การถายทอด
ขอมูลความรู 

0.63 0.06 10.10** 0.87 

การถายทอด
ทรัพยากร 

0.60 0.06 10.11** 0.87 

ความไววางใจ
ระหวางองคการ 

0.33 0.04 7.52** 0.35 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                    **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
จากขอมูลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในระดับของขอคําถามจะแสดงใหเห็นวาทุก

ขอคําถามลวนแลวแตมีอิทธิพลตอแตละตัวแปรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเปนอยางดี มีคาความเท่ียง
ท่ีสามารถยืนยันการเปนตัวแทนของแนวคิดไดอยางเหมาะสม จากนั้นจึงไดทําการรวมขอคําถามเขา
ดวยกันเพื่อสรางเปนตัวแปรสังเกตไดในการวิเคราะหถึงความสัมพันธในระดับตัวแปรแฝงตอไป 
จากตารางท่ี  6.18 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดแสดงใหเห็นวาตัวแปรเครือขาย
องคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวย 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง 0.33 – 0.63 เรียงลําดับตามน้ําหนักองคประกอบคือ การถายทอดขอมูลความรูระหวาง
องคการ (0.63) การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ (0.60) และความไววางใจระหวางองคการ (0.33) 
โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากนี้ จะพบวา
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การถายทอดขอมูลความรูและการถายทอดทรัพยากรมีคาความเท่ียงมากท่ีสุด (0.87) ในการวัด
องคประกอบเครือขายองคการ และความไววางใจระหวางองคการมีคาความเท่ียงท่ี 0.35 ท้ังนี้ 
สามารถสรุปไดวาการถายทอดขอมูล ความรูระหวางองคการ การถายทอดทรัพยากรระหวาง
องคการ และความไววางใจระหวางองคการนับเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลเปนอยางมากตอการ
เปนเครือขายองคการ 

สําหรับตัวแปรองคการแหงการเรียนรูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตารางที่ 6.19) 
ประกอบดวย 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.41 – 0.55 เรียงลําดับตามน้ําหนัก
องคประกอบคือ การสรางความรู (0.51) พลวัตการเรียนรู (0.45) การเรียนรูดวยเทคโนโลยี (0.44) 
และแรงจูงใจในการเรียนรู (0.41) โดยคาน้ําหนักท้ังหมดขององคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากน้ี จะพบวาการสรางความรูมีคาความเท่ียงมากท่ีสุด (0.74) ในการวัด
องคประกอบองคการแหงการเรียนรู และพลวัตการเรียนรู การสงเสริมเรียนรูดวยเทคโนโลยีมีคา
ความเท่ียง และแรงจูงใจในการเรียนรูรองลงมาตามลําดับ (0.69, 0.60 และ 0.56) ท้ังนี้ สามารถสรุป
ไดวาการสรางความรู พลวัตการเรียนรู การเรียนรูดวยเทคโนโลยี และแรงจูงใจในการเรียนรู
นับเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลเปนอยางมากตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
ตารางท่ี 6.19  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
องคการแหงการเรียนรู ตัวแปร 

b SE t 
R- Square 

พลวัตการเรียนรู 0.45 - - 0.69 
การสรางความรู 0.51 0.04 14.23** 0.74 
การสงเสริมการเรียนรู
ดวยเทคโนโลย ี

0.44 0.04 12.40** 0.60 

แรงจูงใจในการเรียนรู 0.41 0.04 10.93** 0.56 
 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                    **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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สําหรับตัวแปรนวัตกรรมองคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตารางท่ี 6.20) 
ประกอบดวย 2 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบท่ี 0.50- 0.54 เรียงลําดับตามน้ําหนักองคประกอบ
คือ นวัตกรรมกระบวนการ (0.54) และนวัตกรรมผลิตภัณฑ (0.50)โดยคาน้ําหนักท้ังหมดของ
องคประกอบลวนแลวแตมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังส้ิน นอกจากน้ี จะพบวานวัตกรรมกระบวนการมี
คาความเท่ียงอยูในระดับสูงเปนอยางมาก (0.83) ในการวัดองคประกอบนวัตกรรมองคการ และ
นวัตกรรมกระบวนการเองก็เชนกันท่ีมีคาความเท่ียงสูงท่ีระดับ 0.75 ท้ังนี้ สามารถสรุปไดวา
นวัตกรรมผลิตภัณฑและนวัตกรรมกระบวนการนับเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลเปนอยางมากตอ
การเปนนวัตกรรมองคการ 

 
ตารางท่ี 6.20  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรนวัตกรรมองคการ 

 
เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 

นวัตกรรมองคการ ตัวแปร 
b SE t 

R- Square 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ 

0.50 - - 0.75 

นวัตกรรม
กระบวนการ 

0.54 0.03 15.50** 0.83 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                    **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
สําหรับตัวแปรผลการดําเนินงานองคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตารางท่ี 

6.21) ประกอบดวย 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.13- 0.39 เรียงลําดับตาม
น้ําหนักองคประกอบคือ ความพึงพอใจของเจาของกิจการ (0.39) ประสิทธิภาพทางการเงิน (0.13) 
และผลิตภาพแรงงาน (0.23) โดยคาน้ําหนักขององคประกอบประสิทธิภาพทางการเงินนั้นไมมี
นัยสําคัญทางสถิติอันอาจเนื่องจากความคาดเคล่ือนของขอมูลเชิงประจักษท่ีได นอกจากนี้ จะพบวา
ความพึงพอใจของเจาของกิจการมีคาความเท่ียงอยูในระดับ 0.55 ในการวัดองคประกอบผลิตภาพ
แรงงานเองก็เชนกันท่ีมีคาความเท่ียงอยูในระดับตํ่ามากท่ีระดับ 0.05 เทานั้น สําหรับองคประกอบ
ประสิทธิภาพทางการเงินเปนองคประกอบท่ีไมมีความเที่ยงอยางส้ินเชิงในการวัดองคประกอบผล
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การดําเนินงานขององคการ (0.00) ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากขอดอยของการช้ีวัดดวยประสิทธิภาพทาง
การเงินท่ีถือไดวาการการชี้วัดท่ีลาหลังและเปนการช้ีวัดระยะส้ันเทานั้น (Swanson, 1999: 69-75; 
(Parrett, 2006: 1-5) อีกทั้งจากการสัมภาษณเชิงลึกจะพบวาการใหขอมูลทางดานการเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมนั้นอาจมีการคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริงซ่ึงนับเปนประเด็นท่ีอาจ
ทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนของการชี้วัดเชนเดียวกัน  ฉะนั้น การสรุปผลในการวิเคราะหจะตอง
กระทําดวยความระมัดระวัง 
 
ตารางท่ี 6.21  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของตัวแปรผลการดําเนินงานขององคการ 
 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
ผลการดําเนนิงานขององคการ ตัวแปร 

b SE t 
R- Square 

ความพึงพอใจ 
ของเจาของกิจการ 

0.39 0.16 2.73** 0.55 

ประสิทธิภาพทาง
การเงิน 

0.13 0.09 0.70 0.00 

ผลิตภาพแรงงาน 0.23 - - 0.05 
 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                    **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

6.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

6.5.1  การวิเคราะหความตรงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีตอผลการดําเนินงาน 
          ขององคการ 
นอกจากการศึกษาถึงระดับความสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแลวนั้น ขอกําหนดของการ

วิเคราะหความตรงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุคือ ตัวแปรอิสระแตละตัวจะตองไมมีความสัมพันธ
กันเองสูง โดยตามการอางอิงของสุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2548: 103) จะกําหนดคาท่ียอมรับได
ระหวาง 0.75-0.80 จากการวิเคราะหดังตารางท่ี 6.22 จะพบวาไมมีตัวแปรอิสระตัวใดท่ีมีความสัมพันธ
กันเองสูง โดยรวมแลวคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอยูท่ี 0.42-0.68 นั่นหมายความวาขอมูลท่ีได
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุได 
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ตารางที่ 6.22  เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรอิสระในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

 

 

ตัวแปรอิสระ 
เครือขาย

องคการ 

ความเปน

องคการแหงการ

เรียนรู 

นวัตกรรม

องคการ 

เครือขายองคการ 1    

ความเปนองคการแหงการเรียนรู 0.52**  1    

นวัตกรรมองคการ 0.42*  0.68*  1  

 

หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

                    **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ผลจากการวิเคราะหความตรงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุในสวนนี้เปนการเสนอผลการ

วิเคราะหผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ผลการตรวจสอบความตรง

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุดังตารางที่ 6.23 และภาพที่ 6.1 พบวา Chi Square Goodness of Fit  

มีคา 51.23 df  มีคา 44  p มีคา 0.211 2χ/ df  มีคา 1.16  RMSEA= 0.028 ดัชนี GFI มีคา 0.96 ดัชนี 

AGFI  มีคา 0.96 และ ดัชนี CFI มีคา 1.00 แสดงวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้สอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยที่ Hair et al., 2010: 664- 669 อธิบายถึงคาที่ยอมรับไดของการ

วิเคราะหความตรงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุไดแก2χ/ df  มีคานอยกวา 2 p มีคามากกวา 0.05 

คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 ดัชนี GFI และ AGFI   มีคามากกวา 0.95   และ ดัชนี CFI มีคา

มากกวา 0.90   

สําหรับตัวแปรเครือขายองคการมีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรความเปนองคการแหงการ

เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.55  นั่นคือ เมื่อเครือขาย

องคการเพิ่มขึ้น 1 หนวย ความเปนองคการแหงการเรียนรูจะเพิ่มขึ้น 0.55 หนวย คา R2 for 

Structural Equation มีคา 0.30 แสดงวาตัวแปรเครือขายองคการสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ความเปนองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ 30 ในทางกลับกันเครือขายองคการไมมีอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติตอนวัตกรรมองคการที่ระดับ 0.05   สําหรับตัวแปรความเปนองคการแหงการ

เรียนรูมีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรนวัตกรรมองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี

ขนาดอิทธิพลในระดับสูงมาก (0.75)  นั่นคือ เมื่อความเปนองคการแหงการเรียนรูเพิ่มขึ้น 1 หนวย 

นวัตกรรมองคการจะเพิ่มขึ้น 0.75 หนวย คา R2 for Structural Equation มีคา 0.60 แสดงวาตัวแปร
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ความเปนองคการแหงการเรียนรูสามารถอธิบายความแปรปรวนของนวัตกรรมองคการไดสูงถึง

รอยละ 60 ในทางกลับกันความเปนองคการแหงการเรียนรูไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ

ผลการดําเนินงานขององคการที่ระดับ 0.05 และสําหรับตัวแปรนวัตกรรมองคการนั้นมีอิทธิพล

ทางบวกตอตัวแปรผลการดําเนินงานขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีขนาด

อิทธิพลในระดับสูงเปนอยางมาก (0.78)  นั่นคือ เมื่อนวัตกรรมองคการเพิ่มขึ้น 1 หนวย ผลการ

ดําเนินงานขององคการจะเพิ่มขึ้น 0.78 หนวย คา R2 for Structural Equation มีคาสูงคือ 0.60 แสดง

วาตัวแปรนวัตกรรมองคการสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการดําเนินงานขององคการได

สูงถึงรอยละ 60 

 

ตารางที่ 6.23  การวิเคราะหความตรงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีมีตอผลการดําเนินงานของ

องคการ 

 

 

ตัวแปร 

 

 

 

B 
 

SE 

 

t 

 

R2 

เครือขายองคการ ความเปนองคการแหง

การเรียนรู 

0.55  0.08  6.58**  0.30  

 นวัตกรรมองคการ 0.04  0.06  0.57  0.60 

ความเปนองคการ

แหงการเรียนรู 

นวัตกรรมองคการ 0.75  0.08  8.99**  0.60 

 ผลการดําเนินงานของ

องคการ 

-0.01  0.16   -0.07  0.60  

นวัตกรรมองคการ ผลการดําเนินงานของ

องคการ 

0.78  0.34  2.28*  0.60  

 

หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

                    **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Chi Square goodness of fit = 51.23 df = 44 p = 0.211 2χ/ df = 1.16  RMSEA= 0.028 

GFI = 0.96 AGFI = 0.93 CFI = 1.00 
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การถายทอดขอมูล

ความรูระหวางองคการ 

การถายทอดทรัพยากร

ระหวางองคการ 

ความไววางใจระหวาง

องคการ 

เครือขายองคการ 

องคการแหงการเรียนรู 

นวัตกรรมองคการ 

ผลการดําเนินงานของ

องคการ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรมกระบวนการ 

ผลิตภาพแรงงาน 

ประสิทธิภาพทาง

การเงิน 

ความพึงพอใจของ

เจาของกิจการ 

พลวัตการเรียนรู การสรางความรู การสงเสริมการเรียนรู

ดวยเทคโนโลยี 

แรงจูงใจในการเรียนรู 

0.51** 
0.44** 

0.41** 

0.63** 

0.60*

*

0.33** 

0.13 

0.39*

0.50*

0.55*

0.04 

0.75*

-0.01 

0.78* 

0.54 

0.23 

0.45 

Chi Square goodness of fit = 51.23 df = 44 p = 0.211 2χ/ df = 1.16  RMSEA= 0.028 GFI = 0.96 AGFI = 0.93 CFI = 1.00 

ภาพที่ 6.1  โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุผลการดําเนินงานขององคการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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6.5.2  การวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมขององคประกอบ 

                  ภายในโมเดล 

 นอกจากการวิเคราะหถึงภาพรวมของโมเดลแลว ในสวนนี้จะไดอธิบายถึงระดับอิทธิพลท่ี
ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตามทั้งอิทธิพลทางตรง (Direct Effect-DE) อิทธิพลทางออม (Indirect 
Effect-IE) และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect-TE) ดังตารางท่ี 6.24 จะพบวาเครือขายองคการมี
อิทธิพลโดยรวมตอความเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีระดับ 0.55 และมีอิทธิพลทางตรงตอนวัตกรรม
องคการเพียง 0.04 เทานั้น ในขณะท่ีเครือขายองคการมีอิทธิพลทางออมท่ีมีนัยสําคัญตอนวัตกรรม
องคการในระดับ 0.41 ซ่ึงจะสามารถสรุปไดวาความเปนองคการแหงการเรียนรูจะเปนตัวแปรกลาง
ท่ีสมบูรณในการสรางใหเครือขายองคการเกิดอิทธิพลตอนวัตกรรมองคการ เครือขายองคการมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูขององคการเนื่องจากจะเปน
พื้นฐานท่ีสําคัญของการแลกเปล่ียน ถายทอดความรูระหวางองคการ สําหรับความเปนองคการแหง
การเรียนรูนั้น มีอิทธิพลโดยรวมตอผลการดําเนินงานขององคการท่ี 0.58 โดยแยกเปนอิทธิพล
ทางตรงเพียง -0.01 เทานั้น ในขณะท่ีกลับมีอิทธิพลทางออมท่ีมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของ
องคการผานนวัตกรรมองคการสูงถึง 0.59  ดังนั้นจึงเปนท่ีนาสังเกตไดวานวัตกรรมองคการนับเปน
ตัวแปรกลางท่ีสมบูรณยิ่งตอการเปนตัวกลางของความเปนองคการแหงการเรียนรูและผลการ
ดําเนินงานขององคการ ซ่ึงนั่นหมายความวาการจะพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการเพียงการ
พัฒนาใหองคการเกิดความเปนองคการแหงการเรียนรูจะสงผลท่ีเปนรูปธรรมนอยมากแกผลการ
ดําเนินงานขององคการ ฉะนั้น การพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการจะตองให
ความสําคัญของการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูควบคูไปกับการพัฒนานวัตกรรม
องคการซ่ึงจะเห็นไดวาคาน้ําหนักอิทธิพลทางออมมีคาท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับคาอิทธิพลทางตรงโดย
อาศัยพื้นฐานแหงความเปนองคการแหงการเรียนรู สําหรับนวัตกรรมองคการนั้นมีอิทธิพลทางตรง
เพียงอยางเดียวเทานั้นตอผลการดําเนินงานขององคการอยูระดับสูงเปนอยางมากคือ 0.78 ซ่ึง
นับเปนขนาดอิทธิพลท่ีสูงท่ีสุดในความสัมพันธท้ังหมด  
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ตารางท่ี 6.24  การวิเคราะหคาขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมขององคประกอบ  
         ภายในโมเดล 

 
ตัวแปรอิสระ  

ตัวแปรตาม 
R2 อิทธิพล 

เครือขาย
องคการ 

ความเปนองคการ
แหงการเรียนรู 

นวัตกรรม
องคการ 

ผลการดําเนินงานขององคการ 0.81 DE 
IE 
TE 

- 
- 
- 

-0.01 
0.59* 
0.58 

0.78* 
- 

0.78 
ความเปนองคการแหงการ
เรียนรู 

0.36 DE 
IE 
TE 

0.55** 
- 

0.55 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

นวัตกรรมองคการ 0.60 DE 
IE 
TE 

0.04 
0.41** 
0.45 

0.75** 
- 

0.75 

- 
- 
- 

 
หมายเหตุ:  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                    **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
โดยจากการวิเคราะหขางตนสามารถสรุปถึงผลการวิเคราะหและสมมติฐานท่ีไดตั้งไวใน

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
สมมติฐาน 1 ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของ

องคการ 
สมมติฐานน้ีไมเปนไปตามผลการวิเคราะหท่ีได (b= -0.01, p > 0.05) โดยจะเปนการยืนยัน

ไดวาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยองคประกอบของสรางพลวัตการเรียนรูใหเกิดการพัฒนา
วิธีในการเรียนรู การฝกฝนใหเกิดการคิดท่ีเปนระบบ การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  
การสรางความรูในองคการดวยการแลกเปล่ียนขอมูลความรูระหวางสมาชิกในองคการการนําเอา
องคความรูเดิมมาตอยอดสรางเปนความรูใหม การสงเสริมใหเกิดการศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไป
สรางความรู การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี ท้ังในดานการสนับสนุนสมาชิกในองคการใน
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การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู การสนับสนุนฝกอบรมการใชเทคโนโลยี การมีทรัพยากรพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูท้ังในท่ีเปนรูปธรรมและ
นามธรรม อยางเชน การเล่ือนตําแหนง การเพิ่มเงินเดือนหรือการยกยอง ชมเชย  ท้ังหมดนี้ท่ีรวม
เปนองคการแหงการเรียนรูไมมีอิทธิพลแตอยางใดตอการเกิดข้ึนของผลการดําเนินงานขององคการ 
โดยสรุปแลวจากผลการวิจัยจะพบวาการเพิ่มระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูมากข้ึนเพียงใด
ก็ไมไดสงผลใหเกิดการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานแตอยางใด ซ่ึงผลที่ไดนี้มีความแตกตางจาก
การทบทวนวรรณกรรมเปนอยางมากอันเนื่องจากจะพบไดจากผลการสัมภาษณวาในความเปนจริง
แลวนั้น หลายคร้ังหลายคราท่ีองคการไดเรียนรู ทวา ไมไดนําการเรียนรูท่ีมีไปประยุกตใชในการ
พัฒนาองคการใหดีข้ึนแตอยางใด เนื่องจากในความเปนจริงแลวองคการจํานวนมากไดผลักดันให
โอกาสสมาชิกในองคการในการดําเนินการเรียนรู สรางความรู อยางอิสระและท่ัวถึงโดยท่ีสมาชิก
ในองคการมีการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจริงแตไมเคยไดนําการเรียนรูท่ีไดเหลานั้นไปดําเนินการอยางใดให
เกิดผลท่ีชัดเจนกับองคการ เชนเดียวกับในหลายองคการเองก็ผลักดัน สงเสริมการเรียนรูของ
องคการเพียงเพื่อดําเนินการไปตามสมัยนิยม หรือเพื่อใหเปนท่ียอมรับของคูคาซ่ึงสามารถอธิบายได
ดวยทฤษฏีสถาบัน (Institutional Theory) ในกระบวนการของการเลียนแบบตามประเพณีนิยม 
(Normative Isomorphism) และแบบบังคับ (Coercive Isomorphism) ท่ีถูกกดดันจากคูคา อยางไรก็
ตาม ผูใหสัมภาษณสวนหน่ึงเห็นดวยเปนอยางยิ่งซ่ึงจะเปนการสอดรับกับผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ี
สรุปไดวาความเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นไมสามารถพัฒนาระดับผลการดําเนินงานไดโดยตรง
เนื่องจากมีความเปนนามธรรมเปนอยางมาก ดังนั้นจะตองนําการเรียนรูท่ีมีมาประยุกตผาน
กระบวนการเพื่อพัฒนาเปนนวัตกรรมองคการของตนอยางเปนรูปธรรม  

อยางไรก็ตาม แมวาความเปนองคการแหงการเรียนรูจะไมไดอิทธิพลทางตรงตอระดับผล
การดําเนินงานขององคการก็ตาม ทวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นมีอิทธิพลในทางออม
อยางมีนัยสําคัญในระดับท่ีสูงมากตอระดับผลการดําเนินงานขององคการผานนวัตกรรมองคการซ่ึง
เปนไปตามการทบทวนวรรณกรรมท่ีวาความเปนองคการแหงการเรียนรูจะชวยใหวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสามารถพัฒนานวัตกรรมองคการโดยจะชวยองคการใหเกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการใหดียิ่งข้ึนและสอดรับกับเปาหมายขององคการ (Alegre and Chiva, 
2007; Duserick, 2008: 366-371)  ซ่ึงจะทําใหองคการเกิดการยกระดับผลการดําเนินงานของ
องคการ และ Finger and Brand, (1999, อางถึงใน Smith, 2001) กลาววา จุดออนของแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูนั้นใหความสําคัญกับมิติของการนําความรูไปใชจริงนอยมากทําใหไม
สามารถเกิดผลที่เปนรูปธรรมกับองคการ  
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สมมติฐาน 2  ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกตอนวัตกรรมองคการ 
สมมติฐานน้ีเปนไปตามผลการวิเคราะหท่ีได (b= 0.75, p < 0.01) โดยจะเปนการยืนยันได

วาความเปนองคการแหงการเรียนรูดวยองคประกอบของสรางพลวัตการเรียนรูใหเกิดการพัฒนาวิธี
ในการเรียนรู การฝกฝนใหเกิดการคิดท่ีเปนระบบ การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  
การสรางความรูในองคการดวยการแลกเปล่ียนขอมูลความรูระหวางสมาชิกในองคการการนําเอา
องคความรูเดิมมาตอยอดสรางเปนความรูใหม การสงเสริมใหเกิดการศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไป
สรางความรู การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีท้ังในดานการสนับสนุนสมาชิกในองคการใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู การสนับสนุนฝกอบรมการใชเทคโนโลยี การมีทรัพยากรพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูท้ังในท่ีเปนรูปธรรมและ
นามธรรม อยางเชน การเล่ือนตําแหนง การเพิ่มเงินเดือนหรือการยกยอง ชมเชย  ท้ังหมดนี้ท่ีรวม
เปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกอยางแทจริงตอการเกิดข้ึนของนวัตกรรมองคการ โดย
องคการแหงการเรียนรูจะเปนสถานท่ีท่ีผลักดันและเกื้อหนุนใหเกิดการเรียนรูเพื่อท่ีจะมุงสราง
นวัตกรรมองคการอยางแทจริง เปนรากฐานท่ีจําเปนแกการเกิดนวัตกรรมองคการ 

จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดรับจากการวิเคราะห จะพบวาความเปนองคการแหง
การเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอนวัตกรรมองคการซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณท่ีวา 
พลวัตการเรียนรู การสรางความรู การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี และแรงจูงใจในการเรียนรู
ลวนแลวแตเปนสวนประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนานวัตกรรมองคการ ท้ัง
นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ โดยยกตัวอยางไดถึง การที่เจาของกิจการให
โอกาสสมาชิกในองคการในการศึกษาหาความรูดวยตนเองอยางอิสระดวยการเขาถึงอินเทอรเนตใน
การศึกษาถึงผลิตภัณฑจิลเวลร่ีใหม ๆ ในตางประเทศ เพ่ือการคาดการณถึงแนวโนมความตองการ 
และรูปแบบของจิลเวลร่ีใหมของประเทศไทย จากนั้น จึงนําไอเดียเหลานั้นมาประยุกตสรางจิวเวลร่ี
ท่ีคาดวาจะเปนท่ีตองการของตลาดในประเทศไทย เปนตน หรือในกรณีของแรงจูงใจในการเรียนรู
จะพบวาการสรางวิธีการในการทํางานข้ึนใหมจากเดิมท่ีกระบวนการพันดายจะตองใชเวลาท่ี
ยาวนานและเปนงานท่ีนาเบ่ือไดถูกเสนอใหสรางอุปกรณเพื่อชวยในการพันดายใหมซ่ึงทําใหเกิด
ความรวดเร็วและแมนยําในการทํางานเปนอยางมากโดยท่ีพนักงานท่ีเปนผูคิดคนจะเปนท่ียอมรับ
และไดรับการกลาวชมเชยจากเจาของกิจการเปนอยางมากและจากสวนนี้เองทําใหเกิดความ
กระตือรือรนและทําใหพนักงานคนอ่ืนตางมีทัศนคติท่ีดีตอการนําการเรียนรูท่ีไดไปพัฒนาใหเกิด
ประโยชนตอนวัตกรรมองคการอยางเปนรูปธรรม 
 ในสวนของการสรางความรูเองก็เชนกันเม่ือนวัตกรรมกระบวนการในการปรับปรุง
เคร่ืองจักรไดเกิดข้ึนกับเคร่ืองจักรประเภทหน่ึงแลวก็ทําใหเกิดความคิดตอเน่ืองของพนักงานในการ
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ตั้งคําถามถึงการนําความคิดท่ีมีของเครื่องจักรท่ีไดดําเนินการปรับปรุงนั้นไปสูการประยุกตใชใน
เคร่ืองจักรอ่ืนท่ีมีลักษณะงานท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงไดจากการนําความคิดท่ีมีอยูมาประยุกตสราง
ความคิดใหมข้ึนนี้ไดเปนการสรางใหเกิดนวัตกรรมองคการใหมข้ึน อยางไรก็ตาม จากความคิดเห็น
ของเจาของกิจการจะบงช้ีใหเห็นไดถึงอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนตอการนําความเปนองคการแหงการ
เรียนรูสูการสรางนวัตกรรมองคการ นั่นคือ ความเส่ียง โดยที่ความเส่ียงนี้คือการท่ีเจาของกิจการ
จะตองยินยอมใหเกิดการลงทุนดวยการนําผลจากการเรียนรูท่ีไดมาทดลองสูการสรางนวัตกรรม
องคการ โดยไมไดสามารถท่ีจะรับประกันไดโดยสมบูรณถึงความสําเร็จของการนําผลจากการ
เรียนรูเหลานั้นมาใช โดยในบางครั้ง ยิ่งเปนการเรียนรูท่ีมุงหวังใหเกิดการสรางนวัตกรรมองคการ
อยางลึกซ้ึงก็ยอมจะตองสะทอนเขาไปสูการลงทุนท่ีมากข้ึนเปนเงาตามตัว 
 สมมติฐาน 3  นวัตกรรมองคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ 

สมมติฐานนี้เปนไปตามผลการวิเคราะหท่ีได (b= 0.78, p< 0.05) โดยจะเปนการยืนยันไดวา
ความนวัตกรรมองคการดวยองคประกอบของนวัตกรรมผลิตภัณฑท้ังการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ
ท่ีมีอยูอยางตอเนื่องและการสรางผลิตภัณฑใหมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคการและลูกคา การ
กําหนดความรับผิดชอบและใหเวลาท่ีเพียงพอกับสมาชิกในองคการในการพัฒนา ตลอดจนการนํา
เทคนิคใหม ๆ มาประยุกตใชกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ  การพัฒนากระบวนการทํางานของ
องคการในประเด็นการปรับปรุงพัฒนาและสรางกระบวนการทํางานใหมท่ีสรางมูลคาเพิ่มใหแก
องคการและลูกคา การกําหนดความรับผิดชอบและใหเวลาท่ีเหมาะสมกับสมาชิกในองคการในการ
พัฒนากระบวนการทํางาน และการนําเทคนิคกระบวนการทํางานใหม ๆ มาเพิ่มมูลคาใหองคการ 
ท้ังหมดนี้ท่ีรวมเปนนวัตกรรมองคการมีอิทธิพลเชิงบวกอยางแทจริงตอการเกิดข้ึนของผลการ
ดําเนินงานขององคการ โดยนวัตกรรมองคการจะเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีเปนรูปธรรมเปนอยางมากตอ
การพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการ  

จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดรับจากการวิเคราะห จะพบวานวัตกรรมองคการมีอิทธิพล
เชิงบวกทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคการ โดยผลจากการสัมภาษณจะเปนการยืนยันถึงสมมติฐาน
ในสวนนี้ไดเปนอยางดี ซ่ึงจากการสัมภาษณจะพบวาผูใหสัมภาษณตางมีความคิดเห็นรวมกันวา 
การพัฒนาปรับปรุง การสรางกระบวนการใหมไมวาจะท้ังการพัฒนา เปล่ียนแปลงท่ีเล็กนอย หรือท่ี
เปนโครงการใหญลวนแลวแตสรางใหองคการเกิดการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานท้ังส้ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวในวงการอุตสาหกรรมแรงงานท่ีอาศัยแรงงานเปนตนทุนหลัก และอาศัยการ
ผลิตสินคาจํานวนมากในการลดตนทุน (Economy of Scale) โดยยกตัวอยางไดถึงการปรับปรุง
กระบวนการเดิม ๆ ภายในโรงงานท่ีเคยทํากันมาหลายช่ัวอายุคน ซ่ึงเม่ือสมาชิกในองคการเกิดความ
สงสัย ตลอดจนความคิดสรางสรรคตอการเปล่ียนแปลงสูวิธีการใหม นั้นและไดผานการยอมรับ
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และเปดกวางของโอกาสในการทดลองส่ิงท่ีไดเรียนรูมาน้ันจากเจาของกิจการแลว ก็จะเขาสู
กระบวนการของการปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงหากวิธีการใหมไดรับการพิสูจนและ
เปนท่ียอมรับก็จะถูกนํามาพัฒนาใชงานจริง และจะสงผลที่ชัดเจนตอผลิตภาพแรงงานเปนอยางมาก
โดยจะทําใหมีความรวดเร็วในการสรางงานไดมากข้ึน ใชแรงงานลดนอยลง ในดานของความพึง
พอใจของเจาขององคการท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานภายในก็จะมีคาสูงข้ึนเนื่องจากการผลิตงาน
ท่ีสงไดทันความตองการของลูกคา มีคุณภาพท่ีม่ันคง สามารถเปล่ียนแปลงสายการผลิตไดรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน ตลอดจนสะทอนมาสูผลประกอบการท่ีทําใหกิจการมีตนทุนการผลิตลดลง แตมียอดขาย
จํานวนมากยิ่งข้ึน   
 ในดานของนวัตกรรมผลิตภัณฑเองก็เชนเดียวกันจะพบไดวา เม่ือสมาชิกในองคการได
ดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหเกิดความแตกตางไปท้ังรูปลักษณและการใชงานท่ีทนทานมาก
ยิ่งข้ึน ก็จะทําใหองคการสามารถท่ีจะสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเหลานั้นตลอดจนการนํามาสู
ผลิตภาพแรงงานท่ีเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากมูลคาของผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมมากข้ึน และตอยอดมาสูความพึง
พอใจของเจาของกิจการตอกระบวนการทํางานขององคการ หรืออยางนอยท่ีสุดก็ไดเปนการรักษา
ถึงความสามารถในการแขงขันของตน ยกตัวอยางเชน การพัฒนาลวดลายการปกอยางตอเนื่องของ
กิจการไดเปนการสรางและรักษาฐานการตลาดของกิจการอยางตอเนื่อง เพราะลูกคาจะมีทางเลือกท่ี
หลากหลายในการเลือกผลิตภัณฑท่ีมีลวดลายตาง ๆ ท่ีไมซํ้ากันเปนตน โดยสรุปแลวจากการ
สัมภาษณจะทําใหเขาใจถึงอิทธิพลท่ีนวัตกรรมองคการมีตอผลการดําเนินงานขององคการอยาง
ชัดเจน ท้ังนี้ จากการสัมภาษณยังพบประเด็นท่ีสําคัญตอความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
องคการท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ นั่นคือการใหโอกาสและรับฟงความ
คิดเห็นของเจาของกิจการที่ยินดีใหเกิดการลงทุนท้ังดานเวลา ทรัพยากรตาง ๆ ในการทดลอง
ความคิดท่ีมีมาพัฒนากับกระบวนการจริงขององคการ นอกจากนี้ นวัตกรรมองคการที่เกิดข้ึนนั้นจะ
เกิดข้ึนจากการเรียนรูขอององคการเปนสําคัญท้ังการคลุกคลีกับงาน การไดรับการเรียนรู ส่ังสม
ประสบการณจากเพื่อนรวมงาน การมีแรงจูงใจในกรเรียนรูส่ิงใหม ๆ โดยมุงหวังท่ีจะไดรับการ
ยอมรับจากเจาของกิจการ 

สมมติฐาน 4 เครือขายองคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนองคการแหงการเรียนรู 
 สมมติฐานนี้เปนไปตามผลการวิเคราะหท่ีได (b= 0.55, p< 0.01) โดยจะเปนการยืนยันไดวา
เครือขายองคการเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ท้ังในดานของการ
ถายทอดแลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน ขอมูล ขาวสารที่จําเปน การดําเนินธุรกิจรวมกันในโครงการ
ตาง ๆ การรวมมือใชประโยชนจากส่ิงอํานวยความสะดวกรวมกัน การชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
ดานของวัตถุดิบ อุปกรณการผลิต การสงบุคลากรเพ่ือมุงถายทอดทักษะตาง ๆ ระหวางองคการ 
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ภายใตความไววางใจระหวางองคการเช่ือม่ัน และมีทัศนคติท่ีดีในการดําเนินงานรวมกัน พรอมท่ีจะ
เปดเผยขอมูลท่ีจําเปนใหแกกัน โดยสรุปไดวาเม่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีเครือขาย
องคการยิ่งมากเทาใดก็จะยิ่งสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูมากยิ่งข้ึนเทานั้น เพราะจะทํา
ใหเปนการเปดโอกาสเปนอยางมากตอองคการตอการไดเรียนรูไมเฉพาะในองคการอีกตอไป
หากแตเปนการสรางใหเกิดการเรียนรูระหวางองคการซ่ึงนับเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในยุคท่ีองคการอยูในระบบเปด จะทําใหไดเกิดการพัฒนาวิธีการเรียนรูใหม ๆ ท่ี
นอกเหนือจากวงจํากัดเดิมท่ีองคการเปนอยู 

จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดรับจากการวิเคราะห จะพบวาเครือขายองคการมี
อิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอความเปนองคการแหงการเรียนรู โดยผลจากการสัมภาษณจะพบวาการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความรู ทรัพยากรบุคคล ภายใตความไววางใจยอมจะเปนสวนสําคัญในการทําให
เกิดความเปนองคการแหงการเรียนรู ยกตัวอยางเชน การกอต้ังขององคการข้ึนใหมนั้นทุกส่ิงทุก
อยาง ไมวาจะเปนกระบวนการผลิต ข้ันตอนในการทํางานลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีมีความยากลําบาก
เปนอยางมากเนื่องจากองคการไมเคยทราบถึงกระบวนการตาง ๆ ท้ังของเคร่ืองจักรและ
กระบวนการทํางานของพนักงานมากอน ทั้งนี้ เม่ือองคการไดมีเพื่อนพันธมิตรซ่ึงอยูในสายงาน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันเขามาชวยในการถายทอดความรูระหวางองคการข้ึน ก็ไดเปนสวนใน
การชวยใหพนักงานสามารถเขาใจในกระบวนการทํางานท่ีตนดําเนินงานอยู และคิดวิเคราะหใน
การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องจักรไดอยางเปนระบบ ตลอดจนนําการเรียนรูท่ีไดนั้นไป
ประยุกตวิ เคราะหตอการดําเนินงานแหไขปญหาที่ เคร่ืองจักรอ่ืนท่ีมีลักษณะท่ีใกลเคียงกัน 
นอกจากนี้การที่พันธมิตรระหวางองคการไดสงบุคลากรเขามาเพ่ือแลกเปล่ียนความรูนั้นยังทําให
เกิดการเขาถึงขอมูลอยางอิสระในระหวางองคการ จนนําไปสูการรวมสรางความรูใหมในองคการ
อีกดวยเชนการสรางวิธีการผลิตอาหารท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึนดวยการรวมมือปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองจักร
ใหสามารถตรวจสอบอาหารท่ีไมไดคุณภาพไปในข้ันตอนเดียวกันกับกระบวนการผลิตอาหาร 
นอกจากนี้ การแลกเปล่ียนขอมูล ความรูยังทําใหเกิดการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีอีกดวย 
เกิดการแลกเปล่ียนขอมูลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนแกกันในการแสวงหาความรูของ
แตละองคการ ท้ังนี้ ผูใหสัมภาษณตางใหความเห็นวาเครือขายองคการท่ีมีประโยชนอยางแทจริง
นั้นจะตองเปนเครือขายองคการท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจระหวางองคการเปนสําคัญ 
เนื่องจากมีขอมูล ความรูมากมายท่ีถือไดวาเปนความลับขององคการท่ีจะตองนํามาเปดเผยเพื่อ
แลกเปลี่ยนระหวางองคการ ตลอดจนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูโดยเครือขายองคการท่ีดีนั้น
จะตองเปนไปในรูปแบบของความยินยอมพรอมใจท่ีจะใหขอมูลอยางแทจริงซ่ึงก็จะทําใหองคการ
สามารถเรียนรูไปไดอยางรวดเร็ว โดยสรุปแลว ผูใหสัมภาษณตางใหความสําคัญในประเด็นของ
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เครือขายองคการเปนอยางมากท่ีจะทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถท่ีจะพัฒนาจุด
แข็งของตนเองไปสูตลาดเฉพาะไดอยางรวดเร็ว และเนื่องจากในปจจุบันการแขงขันระหวาง
ประเทศเปนส่ิงท่ีมีความรุนแรงเปนอยางมาก ซ่ึงในปจจุบันการเรียนรูดวยตนเองภายในองคการจะ
ไมเพียงพออีกแลวกอปรกับยังนับเปนการลาชาของการพัฒนาอีกดวย ฉะนั้น เครือขายองคการจะย่ิง
ทวีความสําคัญเปนอยางมากตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สมมติฐาน 5  เครือขายองคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอนวัตกรรมองคการ 
 สมมติฐานน้ีไมเปนไปตามผลการวิเคราะหท่ีได (b=  0.04, p> 0.05) โดยจะเปนการอธิบาย
ไดวาเครือขายองคการมีอิทธิพลตอนวัตกรรมองคการในระดับท่ีนอยเปนอันมาก ท้ังในดานของการ
ถายทอดแลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน ขอมูล ขาวสารที่จําเปน การดําเนินธุรกิจรวมกันในโครงการ
ตาง ๆ การรวมมือใชประโยชนจากส่ิงอํานวยความสะดวกรวมกัน การชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
ดานของวัตถุดิบ อุปกรณการผลิต การสงบุคลากรเพื่อมุงถายทอดทักษะตาง ๆ ระหวางกัน ภายใต
ความไววางใจระหวางกันเช่ือมั่น และมีทัศนคติท่ีดีในการดําเนินงานรวมกันพรอมท่ีจะเปดเผย
ขอมูลท่ีจําเปนใหแกกัน ท้ังหลายเหลานี้ไมไดสงผลตอนวัตกรรมองคการแตอยางใด โดยสรุปไดวา
เม่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีเครือขายองคการมากเทาใดก็ไมไดทําใหระดับนวัตกรรม
องคการมากยิ่งข้ึนแตอยางใดซ่ึงแตกตางจากการทบทวนวรรณกรรมอันเนื่องจากประเด็นท่ี
หลากหลาย โดยจากผลการสัมภาษณจะพบประเด็นสําคัญหนึ่งคือแมวาเครือขายองคการจะไมมี
อิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอนวัตกรรมองคการก็ตาม ทวาเครือขายองคการนั้นมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางออมตอนวัตกรรมองคการ ซ่ึงจะสามารถอธิบายในหลายประเด็นไดโดยสรุปจากการสัมภาษณ
ท่ีมีความคิดเห็นในหลายแงมุมท่ีวา แมวาจะเปนองคการแหงการเรียนรูของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมก็ตามทวา การเรียนรูท่ีไดนั้นไมจําเปนท่ีจะตองนํามาประยุกตใชสรางใหเกิดนวัตกรรม
องคการในทันที เนื่องจากความไมพรอมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมท่ีซ่ึงไมสามารถจะรองรับความเส่ียงไดอยางเชนในวิสาหกิจขนาดใหญ โดยสามารถ
ยกตัวอยางเชน ผูประกอบการรายหน่ึงไดเรียนรูถึงวิธีการในการสรางผลิตภัณฑรูปแบบใหมข้ึน 
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการรายน้ันจะยังไมดําเนินการตอไปในข้ันตอนของการพัฒนานวัตกรรม
เนื่องจาก ความไมม่ันใจในสถานการณเศรษฐกิจของประเทศท่ีเช่ือมโยงจากปญหาความไมม่ันคง
ทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล จึงทําใหเปนการเก็บรักษาการเรียนรูท่ีไดจากเครือขาย
องคการเพื่อรอถึงสถานการณท่ีมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนจึงจะนําการเรียนรูท่ีไดนั้นไปสูการ
ลงทุนพัฒนานวัตกรรมองคการของตน และยังมีความคิดเห็นท่ีวาเครือขายองคการนั้นจะสงเสริม
ใหเกิดนวัตกรรมองคการแตอาจจะเปนท่ีการเปล่ียนแปลงกระบวนการตาง ๆ แบบคอยเปนคอยไป
และส่ังสมไปอยางตอเนื่อง (Incremental Change) จนทําใหผูประกอบการไมไดตระหนักถึงการ
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เปล่ียนแปลงดังกลาว นอกจากนั้นแลว ยังมีผูใหสัมภาษณท่ีอธิบายวาเครือขายองคการไมสามารถท่ี
จะทําใหเกิดนวัตกรรมองคการไดในทันทีเนื่องจากมีความเช่ือม่ันเปนอยางมากวาเครือขายองคการ
จะทําใหเกิดนวัตกรรมองคการไดก็ตอเม่ือผานกระบวนการของความเปนองคการแหงการเรียนรู 
เพราะนวัตกรรมองคการไมอาจท่ีจะเกิดข้ึนไดจากการถายทอดมาจากเครือขายองคการ แตจะตอง
เกิดข้ึนจากการผสมผสานผานกระบวนการองคการแหงการเรียนรูของแตละองคการเพื่อสรางให
เกิดนวัตกรรมองคท่ีมีลักษณะเฉพาะขององคการนั้น ๆ เนื่องจากวาในแตละองคการยอมท่ีจะมี
องคประกอบ ส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ ท่ีมีความแตกตางกันและจําเปนท่ีจะตองนําขอมูลความรูท่ี
ไดมาประยุกตดวยกระบวนการเรียนรูเสียกอนซ่ึงในกรณีนี้สามารถอธิบายไดดวยหลักการ
ความสามารถขององคการ (Organizational Competency) ท่ีจะตองเปนการพัฒนาข้ึนจากจุดแกรง
เฉพาะขององคการท่ีไมสามารถลอกเลียนไดตามแนวคิดของ Porter (1990)  ในความคิดเห็น
ประเด็นสุดทายนั้น เปนประเด็นท่ีเช่ือวานวัตกรรมองคการไมไดเกิดข้ึนเนื่องจากเครือขายองคการ
เปนสําคัญ หากแตวานวัตกรรมองคการจะเกิดข้ึนจากการวางเปาหมาย แนวทาง ตลอดจนกลยุทธ
ในการแขงขันจากภายในองคการมากกวาการผลักดันจากภายนอกองคการ โดยเพ่ือตองการให
บรรลุเปาหมายขององคการท่ีไดกําหนดไวนี้ก็ยอมจะเปนการผลักดันกระบวนการในองคการให
เกิดการสรางพัฒนา นวัตกรรมองคการมากกวา ยกตัวอยางเชนการท่ีผูประกอบการจิลเวลร่ีสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมข้ึนนั้นไมไดเกิดจากการผลักดันหรือระดมความคิดจากเครือขายองคการแต
เพียงอยางใด หากแตเกิดจากการวางกลยุทธประจําป แลวนําไปสูการผลักดันทีมงานในการพัฒนา
วิจัยดวยตนเองมากกวา 

โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา ผลจากการสัมภาษณจะชวยสงเสริมผลการวิจัยเชิงปริมาณเปน
อยางยิ่งในการรวมอธิบายถึงความเปนจริงของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจริงในบริบทท่ีศึกษาซ่ึงมีท้ังท่ี
สอดรับไปกับแนวคิดและทฤษฏีท่ีไดทําการศึกษา ตลอดจนท้ังท่ีไมสอดรับกับแนวคิดท่ีทําการศึกษา 
และผลการสัมภาษณยังทําใหเห็นถึงความคิดเห็นและมุมมองท่ีหลากหลายที่ผูประกอบการ และ
นักวิชาการมีตอประเด็นท่ีทําการศึกษากับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางไรก็ตาม แมวา
เครือขายองคการจะไมมีอิทธิพลทางตรงตอนวัตกรรมองคการ ทวา เครือขายองคการนั้นมีอิทธิพล
ทางออมท่ีมีนัยสําคัญตอนวัตกรรมองคการผานความเปนองคการแหงการเรียนรู เนื่องจากความเปน
องคการแหงการเรียนรูจะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการเกิดนวัตกรรมองคการ และจะสามารถอธิบาย
ไดวาเครือขายองคการจะสงเสริมใหเกิดพื้นฐานความเปนองคการแหงการเรียนรูเพ่ือใหองคการมี
ความพรอมในการเรียนรู มีความรูท่ีหลากหลายในการท่ีจะมุงสรางนวัตกรรมองคการ หรืออาจ
กลาวในอีกนัยหนึ่งไดวานวัตกรรมองคการก็ไมอาจเกิดข้ึนไดโดยปราศจากซ่ึงความเปนองคการ
แหงการเรียนรูท่ีมีพื้นฐานมาจากการสรางเครือขายองคการแหงการเรียนรู  
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 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาสมมติฐานท่ีไดตั้งไวดังตารางท่ี 6.25 ซ่ึงจากการวิเคราะหจะ
พบวามีสามสมมติฐานท่ีเปนไปตามผลการวิจัยท่ีได ในขณะท่ีมีสองสมมติฐานท่ีไมเปนไปตาม
ผลการวิจัยท่ีได  
 
ตารางท่ี 6.25  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการวิเคราะห 
สมมติฐาน 1 ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการ 
                     ดําเนินงานขององคการ 

ไมสนับสนุน 

สมมติฐาน 2 ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกกับ 
                     นวัตกรรมองคการ 

สนับสนุน 

สมมติฐาน 3 นวัตกรรมองคการมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน 
                     ขององคการ 

สนับสนุน 

สมมติฐาน 4 เครือขายองคการมีอิทธิพลเชิงบวกกับความเปนองคการแหง 
                     การเรียนรู 

สนับสนุน 

สมมติฐาน 5 เครือขายองคการมีอิทธิพลเชิงบวกกับนวัตกรรมองคการ ไมสนับสนุน 
 

6.6 สรุป 
 
 ในบทนี้ไดแสดงใหเห็นถึงผลของการศึกษาวิจัย โดยแสดงใหเห็นถึงขอมูลเชิงพรรณนาท่ี
ไดในหลากหลายดานท้ังขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะห
ทฤษฏี แนวคิดออกมาเปนตัวแปร โดยผลจากการวิจัยจะพบไดวา ในภาพรวมการช้ีวัดแนวคิด
องคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมองคการ เครือขายองคการ และผลการดําเนินงานขององคการ
เปนไปตามแนวคิดท่ีไดทําการศึกษาโดยยืนยันการพิสูจนดวยการวิเคราะหลิสเรลแบบเต็มรูปแบบ 
(Full Body Model) การวิเคราะหดวยโมเดลสมการโครงสรางแบบเต็มรูปแบบจะมีขอไดเปรียบใน
หลายประเด็นดวยกัน เชน การไดมาซ่ึงผลการทดสอบที่ชัดเจนมีคาความแปรปรวนรวมในโมเดล
ในคร้ังเดียว  การวิเคราะหท่ีชัดเจนถึงการเปนน้ําหนักความเปนองคประกอบของตัวแปร การ
อธิบายใหเห็นถึงความสอดคลองซอนทับกันของโมเดลการวิจัยและโมเดลเชิงประจักษ ซ่ึงในการ
วิเคราะหนี้ประกอบดวย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ถึงการเปนตัวแทนในการชี้วัด
ตัวแปรแฝงท่ีสมบูรณแบบ จากนั้นจึงแสดงใหเห็นถึงผลการทดสอบดวยโมเดลโครงสราง (Structural 
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Model) ซ่ึงเปนการวิเคราะหถึงอิทธิพลระหวางตัวแปรตามสมมติฐานท่ีไดตั้งไว โดยสรุปไดวา 
โดยรวมแลวตัวแปรสังเกตไดสามารถเปนตัวแทนในการชี้วัดตัวแปรแฝงไดอยางเหมาะสม ใน
ขณะเดียวกัน ผลจากการวิเคราะหก็แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลท่ีเปนไปและแตกตางจากการทบทวน
วรรณกรรมในการสรางสมมติฐาน ทําใหทราบถึงขอมูลและสถานการณจริงท่ีเปนอยูรวมท้ังทราบ
ถึงความแตกตางกันของการนําทฤษฏี แนวคิดมาใชในบริบทท่ีแตกตางกัน 
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บทท่ี 7 

 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 บทนี้จะไดนําเสนอถึงผลการวิเคราะหท่ีไดจากการสํารวจกลุมประชากรและคุณสมบัติ
ท่ัวไป ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลและการสรุปและอภิปรายผลของการวิจัย นอกจากนี้ในบทนี้
ยังไดแสดงใหเห็นถึงขอเสนอแนะในการนําผลการวิเคราะหท่ีไดไปใช และขอจํากัดของการ
ศึกษาวิจัยตลอดจน ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 

7.1  สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากมุมมอง
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการ  มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) 
เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดอิทธิพลขององคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการท่ีมีตอผลการ
ดําเนินงานขององคการ 2) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีตอความเปนองคการแหงการเรียนรู
และนวัตกรรมองคการ และอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคการ และ 3) เพื่อ
ศึกษาระดับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตาม 4 สาขา
อุตสาหกรรมหลัก อันประกอบดวย อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิต
ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร และอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ ในการศึกษาไดดําเนินการตามวัตถุประสงคท้ังสามนี้อยางครบถวนภายใตแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการซ่ึงแนวคิดดังกลาวนี้ไดถูกผสมผสานเขาไปในกรอบ
แนวคิดในการวิจัยท่ีไดนําเสนอ และเพื่อการทดสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยและตอบวตัถุประสงค
ท่ีไดตั้งไว การวิจัยในคร้ังนี้ไดใชเทคนิคสถิติพรรณนา บรรยายตลอดจนเทคนิคสถิติการวิเคราะห
ดวยโมเดลสมการโครงสรางแบบเต็มรูปแบบท้ังดวยโมเดลเชิงยืนยันและโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ซ่ึงจะเปนการทดสอบสมมติฐานและอิทธิพลระหวางตัวแปรไดอยางชัดเจนเปนอยางมากทั้งในแง
ของตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของแนวคิดเองตลอดจนอิทธิพลที่แนวคิดมีแกกัน นอกจากนี้ 
เพื่อท่ีจะสนับสนุนและสงเสริมผลการวิเคราะหท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ จึงไดใชการเทคนิคการ

 



 
211 

 

วิเคราะหเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกตอเจาของกิจการและนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิเพื่อให
เกิดความเขาใจตอปรากฏการณท่ีไดจากการทดสอบท้ังท่ีเปนไปและไมเปนไปตามสมมติฐานหรือ
แนวคิด ทฤษฏีท่ีไดระบุไว 

สําหรับประชากรในการวิจัยนี้ไดแก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรม 
4 สาขาหลักท่ีไดจัดแบงตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ อันประกอบดวย 1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเคร่ืองนุงหม 2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร 
3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และ 4) 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยมีจํานวน
ประชากรท้ังส้ิน 2,237 องคการ โดยเลือกตัวแทนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
1 คน (เจาของหรือทายาทกิจการหรือผูถือหุนหรือผูบริหารในระดับท่ีมีสวนในการกําหนดนโยบาย
ขององคการ) เพื่อเปนตัวแทน 1 คนตอ 1 องคการ ในขณะท่ีจํานวนกลุมประชากรท่ีสามารถนํามา
วิเคราะหไดจริงมีจํานวนอยูท่ี 208 องคการ 

สมมติฐานในการศึกษามีดวยกันท้ังส้ิน 5 สมมติฐานอันไดแก สมมติฐานท่ี 1 ความเปน
องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการดําเนินงานขององคการ สมมติฐานท่ี 2 ความเปน
องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกกับนวัตกรรมองคการสมมติฐานท่ี 3 นวัตกรรมองคการมี
อิทธิพลเชิงบวกกับผลการดําเนินงานขององคการสมมติฐานท่ี 4 เครือขายองคการมีอิทธิพลเชิงบวก
กับความเปนองคการแหงการเรียนรู และสมมติฐานท่ี 5 เครือขายองคการมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
นวัตกรรมองคการ โดยพบวาผลการวิเคราะหเชิงประจักษท่ีไดสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2, 3 และ
สมมติฐานท่ี 4 ไดเปนอยางดี ในขณะท่ีผลการวิเคราะหท่ีไดบงช้ีใหเห็นวาแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรูไมไดมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการอยางมีนัยสําคัญตามสมมติฐานท่ี 1 
และแนวคิดเครือขายองคการเองก็ไมไดมีอิทธิพลเชิงบวกตอแนวคิดนวัตกรรมองคการอยางมี
นัยสําคัญตามสมมติฐานท่ี 5 เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ลวนแลวแตมีอิทธิพลทางออมอยางมี
นัยสําคัญท้ังส้ินตอตัวแปรตาม 
 

7.2  อภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลในครั้งนี้ไดใชขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามผนวกกับ
การวิเคราะหเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยการอภิปรายนี้จะไดจัดแบงเปน 2 ประเด็น
หลักดวยกันไดแกการอภิปรายในสวนของระดับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอมในแตละประเภทอุตสาหกรรมเพื่อเปนการประเมินใหเห็นถึงระดับความสามารถของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนไปในปจจุบัน ในประเด็นถัดมาจะเปนการอภิปรายผลใน
สวนของการวิ เคราะหอิทธิพลความสัมพันธระหวางตัวแปร  แนวคิดตาง  ๆ  ท่ีไดจากการ
ตั้งสมมติฐานและการทบทวนวรรณกรรม 
 สําหรับระดับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในปจจุบันนั้นจะ
พบวาในดานของความพึงพอใจของเจาของกิจการซ่ึงจะสะทอนไปในแงมุมของระดับความสามารถ
ขององคการนั้นพบวา ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพ ความยืดหยุน ความรวดเร็วและความตรง
ตอเวลาในการจัดสงสินคาขององคการของอุตสาหกรรมทุกประเภทลวนแลวแตมีเกณฑท่ีอยูใน
ระดับสูงดวยกันท้ังส้ินและมีคาความพึงพอใจแทบจะไมแตกตางกัน โดยท่ี อุตสาหกรรมการผลิต
อาหารและเคร่ืองดื่มเปนอุตสาหกรรมท่ีเจาของกิจการมีความพึงพอใจในตนเองมากท่ีสุด ซ่ึงจะพบ
ไดวาในปจจุบันนี้ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มของประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการ
เติบโตท่ีสูงและรวดเร็วเปนอยางมาก กอปรกับการท่ีเปนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ และ
ความเปนอยูของมนุษยซ่ึงจะในแตละผลิตภัณฑนั้นจะตองไดผานมาตรฐานตาง ๆ อยางจริงจังท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นในสวนนี้จึงนาท่ีจะเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญใหวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของไทยในดานอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มไดพัฒนากระบวนการ
คุณภาพตาง  ๆ  ไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตาม  หากพิจารณาในภาพรวมจะพบวาในอีกสาม
อุตสาหกรรมเองก็มีคาความพึงพอใจท่ีอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
ผูประกอบการสวนใหญมีความพึงพอใจตอระดับผลการดําเนินงานขององคการของตนเองเปน
อยางมาก  

ในทางตรงกันขามจะพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีระดับประสิทธิภาพการเงิน
อยูในระดับต่ํามาก กลาวคือ มีเพียงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
และเคร่ืองดื่มเพียงอุตสาหกรรมเดียวเทานั้นท่ีสามารถสรางระดับความสามารถในการทํากําไรหรือ 
ROE ได ในขณะท่ีในอีก 3 อุตสาหกรรมน้ันไมสามารถสรางกําไรใหแกกิจการไดหรืออาจกลาววา
ผลประกอบการโดยเฉล่ียของกิจการขาดทุน และถึงแมวาอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มจะ
สามารถสรางกําไรไดแตก็ถือไดวาเปนอัตราสวนท่ีนอยมากเพียงรอยละ 2  เทานั้น ซ่ึงนับเปน
ขอสังเกตท่ีขัดแยงเปนอยางมากหากพิจารณาควบคูกับแนวโนมของระดับความพึงพอใจตอกิจการ
ของเจาของกิจการ ท้ังนี้ จากผลการวิเคราะหท่ีไดจาการสัมภาษณจากผูประกอบการ ตลอดจน
นักวิชาการตาง ๆ ทําใหอาจสรุปไดวาในชวงปท่ีผานมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเผชิญ
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากปจจัยภายนอกอยางรุนแรงจนทําใหไมสามารถสรางผลกําไรไดมาก
เทาท่ีควร เพียงแตควบคุมระดับการดําเนินงานภายในองคการใหเปนไปดวยดีเทานั้น นอกจากนี้ 
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เปนท่ีนาสังเกตเปนอยางยิ่งวาจากการวิเคราะหดวยโมเดลการวัดเชิงยืนยันจะพบวาปจจัยทางดาน
ประสิทธิภาพทางการเงินไมไดเปนปจจัยท่ีมีความเหมาะสมในการช้ีวัดระดับผลการดําเนินงาน
โดยรวมขององคการ (t < 1.96) ซ่ึงอาจอธิบายไดวาดวยปจจัยท่ีหลากหลายท่ีมีตอการช้ีวัดระดับผล
การดําเนินงานขององคการดวยประสิทธิภาพทางการเงินในเง่ือนไขความถูกตองของขอมูลท่ีไดจึง
ทําใหประสิทธิภาพทางการเงินอาจไมไดเปนตัวช้ีวัดท่ีมีความเหมาะสมของบริบทน้ี    

ในสวนของระดับผลิตภาพแรงงานนั้นจะเปนการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบของ 4 อุตสาหกรรม
ซ่ึงจะพบวาขอมูลผลิตภาพแรงงานท่ีไดนั้นมีความสอดคลองตอระดับความพึงพอใจของเจาของกิจการ 
ตลอดจนประสิทธิภาพทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนอยางมากกลาวคือจะ
พบวา ระดับผลิตภาพแรงงานของอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มมีคาสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับและอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรตามลําดับ ซ่ึงจากการวิเคราะหถึงระดับผลิตภาพแรงงานนั้นไมเพียงแตจะสามารถ
อนุมานไดถึงการใชเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยเพื่อทดแทนแรงงานแลวยังสามารถอธิบายไดถึง
ความสามารถในการจัดการในดานตาง ๆ ท้ังการควบคุมระดับการสูญเสียจากการผลิต ตลอดจน 
การจัดการบริหารในประเด็นตาง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับกิจการ เปนตน ในขณะเดียวกัน 
อุตสาหกรรมท้ังส่ีท่ีไดเปนตัวแทนของการศึกษานั้นลวนแลวแตเปนอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพาแรงงาน
อยางเขมขนท้ังส้ิน และแมจะเปนอุตสาหกรรมประเภทแรงงานเขมขนก็ตามแตจะพบไดวา
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มก็เปนอุตสาหกรรมท่ีสามารถยกระดับผลิตภาพแรงงานของ
กิจการไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเทียบกับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรซ่ึงแสดงใหเห็นใน
ทิศทางตรงกันขามวายังคงพึ่งพาแรงงานเปนสําคัญ กอปรกับยังไมสามารถสรางระดับผลิตภาพ
แรงงานไดเทียบเทากับอุตสาหกรรมเขมขนประเภทการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โดยสรุปของการอภิปรายผลในประเด็นของระดับผลการดําเนินงานขององคการท่ีไดจาก
ขอมูลเชิงประจักษของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนอยูในปจจุบันจะพบวาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีระดับความพึงพอใจตอกิจการท่ีอยูในเกณฑดี ในทางตรงกันขาม
ความสามารถในการทํากําไรยังอยูในเกณฑท่ีต่ํามากดวยเหตุผลท่ีไดอธิบายตามขางตนนี้ ตลอดจน 
การแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของระดับผลิตภาพแรงงานในแตละอุตสาหกรรมซ่ึงเปนท่ีนา
สังเกตวาระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมนี้เองมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับระดับความพึง
พอใจของเจาของกิจการและประสิทธิภาพทางการเงินเปนอยางยิ่ง 

ประเด็นถัดมาของการอภิปรายคือ อิทธิพล ความสัมพันธระหวางตัวแปรและแนวคิดซ่ึง
เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงสมมติฐานหลักของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะเปน
การทดสอบใหเห็นวา ระดับผลการดําเนินงานขององคการจะสูงข้ึนหากองคการมีความเปนองคการ
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แหงการเรียนรูท่ีมากข้ึน และระดับผลการดําเนินงานจะสูงข้ึนหากองคการมีระดับนวัตกรรม
องคการที่สูงข้ึน นอกจากนี้ ระดับนวัตกรรมองคการเองจะสามารถพัฒนาสูงข้ึนไดหากองคการมี
ความเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีสูงข้ึน และในสมมติฐานสุดทายคือท้ังระดับความเปนองคการ
แหงการเรียนรูและระดับนวัตกรรมองคการจะมีคาสูงข้ึนไดหากองคการมีระดับเครือขายองคการที่
อยูในระดับสูง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้จะช้ีวัดระดับผลการดําเนินงานดวยตัวแปรสังเกตไดอัน
ประกอบดวยความพึงพอใจของเจาของกิจการ ประสิทธิภาพทางการเงิน และผลิตภาพแรงงาน โดย
สรุปแลวปจจัยความเปนองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการควรท่ีจะทํานายการเพ่ิมข้ึน
ไดของท้ังความพึงพอใจของเจาของกิจการ ประสิทธิภาพทางการเงิน และผลิตภาพแรงงานซ่ึงได
อภิปรายรายละเอียดผลการวิเคราะห ขอคนพบตามสมมติฐานท่ีไดตั้งไวดังตอไปนี้ 
 

7.2.1  ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการดาํเนินงานของ 
          องคการ  
นักวิชาการจํานวนมากไดกลาวถึงความเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ระดับผลการดําเนินงานขององคการ เนื่องจากเมื่อองคการเกิดการพัฒนาเรียนรูอยางตอเนื่องท้ังใน
ดานพลวัตการเรียนรู การสรางความรู การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี และการสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนรูแลวนั้นก็ยอมท่ีจะทําใหเกิดความผิดพลาดนอยลงในการทํางาน เกิดความรวดเร็วใน
การทํางานอันเนื่องจากพื้นฐานของการเรียนรูส่ิงใหม อยางไรก็ตาม ผลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ได
แสดงใหเห็นในทิศทางตรงกันขามท่ีวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูไมมีอิทธิพลเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญตอระดับผลการดําเนินงานขององคการ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมจะพบวามี
นักวิชาการจํานวนหนึ่งท่ีอธิบายถึงขอจํากัดของความเปนองคการแหงการเรียนรูวาขาดความเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจนและจําเปนท่ีจะตองนําการเรียนรูขององคการนั้นไปพัฒนาสูความเปนรูปธรรม
โดยหวังผลเพื่อการสรางระดับผลการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงเปนไปตามการสัมภาษณเจาของ
กิจการและนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิโดยสวนใหญท่ีสรุปถึงขอเท็จจริงท่ีวา องคการจํานวนไมนอยท่ี
ใหความสําคัญกับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางไรทิศทางเพียงแตแคสงเสริมยกระดับใหเกิด
การเรียนรูขององคการอยางตอเนื่องเพียงเทานั้นเองท้ังอาจเพื่อใหบรรลุมาตรฐานสากลเทานั้นเอง
หรือเพียงแคสงเสริมความเปนองคการแหงการเรียนรูตามคานิยมของสังคมก็เปนได ขาดซ่ึงการมุง
เรียนรูอยางเปนรูปธรรมเพ่ือการสรางกระบวนการทํางาน หรือพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีสามารถสราง
คุณคาใหกับองคการและลูกคา โดยสรุปแลวกลาวไดวาความเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีองคการ
สวนหนึ่งไดพัฒนานั้นแผนการเรียนรูท่ีขาดซ่ึงคุณคาท่ีแทจริง นอกจากนี้ จะพบประเด็นท่ีสําคัญได
วาคาอิทธิพลท้ังทางออมท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคการผานนวัตกรรมองคการท่ีเปนตัวแปร
กลางจะมีคาท่ีสูงเปนอยางมากอีกท้ังยังเปนคาท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย โดยเปนการแสดงถึง
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ขอสรุปท่ีสําคัญอยางชัดเจนท่ีจะเติมเต็มขอดอยของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู นั่นก็คือในการ
นําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาประยุกตใชจริงนั้นจะตองนําแนวคิดนวัตกรรมองคการมารวม
ประยุกตใชควบคูกันไปภายใตเปาหมายหลักในการเพ่ิมระดับผลการดําเนินงานขององคการ เพราะ
เปนท่ีชัดเจนวาเม่ือองคการมีนวัตกรรมองคการใหม ๆ ข้ึนก็ยอมจะทําใหองคการมีความสามารถใน
การยกระดับผลการดําเนินงานมากย่ิงข้ึนไมวาจะเปนในแงของประสิทธิภาพทางการเงิน ผลิตภาพ
แรงงาน หรือความสามารถขององคการเองก็ตาม  
  นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจะพบไดวาการประเมินผลการ
ดําเนินงานดวยตัวแปรประสิทธิภาพทางการเงินจัดไดวาไมมีความเหมาะสมตอการชี้วัดตัวแปรผลการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้ จากการสัมภาษณจะพบถึงประเด็นของความไมเท่ียงตรงของการเปดเผยสถานะ
ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงในประเด็นดังกลาวนี้จึงควรท่ีจะเล่ียงการ
อธิบายผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยประสิทธิภาพทางการเงิน 
นอกจากนี้ ตัวแปรผลิตภาพแรงงานก็เชนเดียวกันท่ีมีคาความเท่ียงตํ่าเปนอันมากก็เปนอีกหนึ่งตัว
แปรที่ควรระวังในการแปลผลเชนเดียวกัน โดยสรุปแลวจะพบวาการประเมินผลการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะมีเพียงตัวแปรเดียวท่ีมีความ
เหมาะสมซ่ึงก็คือความพึงพอใจของเจาของกิจการ ท้ังนี้อาจอนุมานไดวาเจาของกิจการมีความ
สะดวกในการใหขอมูลท่ีมีลักษณะเปนชวงและไมไดมีการเกี่ยวพันใดใดกับขอมูลสถานะทาง
การเงิน อยางไรก็ตามจะพบไดถึงแนวโนมท่ีมีทิศทางเดียวกันของความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิภาพทางการเงิน ผลิตภาพแรงงานและความพึงพอใจของเจาของกิจการ 
 

7.2.2  ความเปนองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลเชิงบวกตอนวัตกรรมองคการ 
จากประเด็นการวิเคราะหยังพบไดวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นมีอิทธิพลเชิง

บวกตอการสรางนวัตกรรมองคการในระดับท่ีสูงเปนอยางมาก โดยจะสรุปไดวาเม่ือองคการมีความ
พรอมในการเปดโอกาส และสรางอิสระในการเรียนรูใหกับสมาชิกองคการทําใหสมาชิกองคการ
เกิดการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง เกิดการสรางความรูใหมข้ึนภายใตการสนับสนุนทางดาน
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเองดวยแรงจูงใจท่ีมุงม่ันจะนําความรู
ท่ีมีไปพัฒนาแลวก็ยอมจะกอใหเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจนตอนวัตกรรมองคการ ไมวา
จะเปนการเรียนรูเทคนิคท่ีมีอยูแลว หรือเทคนิคใหม หรือการแลกเปล่ียนความรูระหวางกันของ
สมาชิกในองคการไดเปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีทําใหสมาชิกท้ังหลายไดพัฒนากระบวนการและ
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาใหกับองคการซ่ึงก็เทากับเปนการสรางผลตอบแทนใหกับตนเองอีกดวย โดยท่ี
จากผลการวิเคราะหไดสอดคลองกับผลการสัมภาษณเปนอยางยิ่ง กลาวคือ จะพบวานวัตกรรม
องคการของแตละองคการนั้นไมสามารถท่ีจะลอกเลียนแบบหรือถายทอดกันไดโดยตรงดวย
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เครือขายองคการ ทวา เครือขายองคการจะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญยิ่งตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในการมุงสรางพื้นฐานของการเรียนรูรวมกันเพื่อนําเอาความรู ทรัพยากรที่มีมาประยุกตใชใน
การสรางนวัตกรรมองคการของแตละองคการซึ่งตองอาศัยพื้นฐาน ประสบการณตลอดจนเง่ือนไข
ตาง ๆ ท่ีแตกตางกันในการสรางใหเกิดนวัตกรรมองคการท่ีเปนขององคการตนเองอยางแทจริง 
 

7.2.3  นวัตกรรมองคการมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการดําเนินงานขององคการ 
 จากผลการวิเคราะหท่ีไดจะแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา นวัตกรรมองคการมีอิทธิพลเชิง

บวกตอระดับผลการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงเปนไปตามขอมูลท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม
จากนักวิชาการตาง ๆ โดยสามารถอธิบายไดวา เม่ือองคการสามารถพัฒนาทั้งนวัตกรรมกระบวนการ
และนวัตกรรมผลิตภัณฑโดยเฉพาะอยางยิ่งกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท
อุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงจะหมายถึงการท่ีองคการมีความสามารถในการสรางกระบวนการใหม ๆ 
ในการทํางาน หรือเปนการพัฒนากระบวนการเดิมท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพราะใน
อุตสาหกรรมการผลิตแลวนั้นการพัฒนากระบวนการเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการ
สรางผลการดําเนินงานใหกับองคการ การพัฒนากระบวนการเพียงเล็กนอยยอมเปนการ
ประหยัดเวลาในการผลิต เปนการเพ่ิมปริมาณและความสามารถ รวดเร็วในการผลิต เปนการเพิ่ม
และยกระดับคุณภาพในการผลิตใหมีความเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเปนการลดตนทุนอัน
เนื่องจากกระบวนการผลิตท่ีไมมีความจําเปน นอกจากน้ี ในดานของนวัตกรรมผลิตภัณฑก็จะเปน
การมุงสรางพัฒนาผลิตภัณฑใหมซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีสําคัญใหองคการเกิดความสามารถในการ
แขงขันในตลาด เกิดการสรางความแตกตางใหกับองคการ และยังเปนการสรางมูลคาเพ่ิมอัน
เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีมีคุณคาตอผูบริโภคอีกดวยเชนกัน ดังนี้แลวจะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาดวยการปรับปรุงพัฒนาท้ังกระบวนการและผลิตภัณฑขององคการอยางตอเนื่องหรือการ
สรางนวัตกรรมองคการยอมจะเปนการสรางโอกาสในการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานของ
องคการในทุกทางท้ังการเพ่ิมระดับประสิทธิภาพทางการเงิน การยกระดับผลิตภาพแรงงาน และ
การสรางความสามารถใหกับองคการจนนําไปสูความพึงพอใจของเจาของกิจการ 
 นอกจากนี้ ในประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องซ่ึงพิจารณาจากกรอบแนวคิดในการวิจัยในภาพรวมจะ
พบวาในการสรางนวัตกรรมองคการน้ัน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับความเปน
องคการแหงการเรียนรูในการเปนองคประกอบหน่ึงท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากท่ีไดผลักดันให
เกิดการพัฒนานวัตกรรมองคการข้ึนได เนื่องจากองคการจะตองมีพื้นฐานของการเรียนรูเสียกอนถึง
จะมาสูข้ันตอนของการพัฒนานวัตกรรมองคการไดอยางเปนรูปธรรม 
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7.2.4  เครือขายองคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนองคการแหงการเรียนรู  
 จากผลการวิเคราะหท่ีไดจะพบวา เครือขายองคการท่ีประกอบไปดวยการถายทอดขอมูล

ระหวางองคการ การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ และความไววางใจระหวางองคการนับเปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสามารถสรุปไดวา 
องคการท่ีเปนองคการในระบบเปดยอมจะมีความสามารถมากกวาในการสรางใหเกิดองคการแหง
การเรียนรู ท้ังนี้ ส่ิงแวดลอมขององคการในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปอยางมากจากเดิมท่ีเคยเปน
เพียงส่ิงแวดลอมระบบปดไดพัฒนามาเร่ือย ๆ ดังนั้น จึงเห็นไดวาองคการในปจจุบันไมเพียงแตจะ
มุงเรียนรูภายในองคการเองเทานั้น หากแตจะตองใหความสําคัญของการเรียนรูท่ีไดจากภายนอก
องคการอีกดวย ซ่ึงความรูภายนอกองคการนั้นนับเปนความรูท่ีมีความสําคัญและเปนความรูท่ีมี
ความพิเศษเปนอยางมาก เนื่องจากความรูภายนอกองคการจํานวนมากจะเปนความรูที่สามารถสราง
ใหเกิดการพัฒนาในรูปแบบเดิม ๆ ท่ีเปนอยูขององคการทําใหองคการเกิดการเรียนรูและความรูเชิง
สรางสรรคยิ่งข้ึน การถายทอดแลกเปล่ียนขอมูล ความรู ทรัพยากรบนเง่ือนไขของความไววางใจ
ระหวางองคการยอมจะทําใหองคการเกิดการเรียนรูรวมกันโดยอัตโนมัติเนื่องจากเกิดการไหลเวียน
ของขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีองคการหนึ่ง ๆ อาจยังไมเคยรับรูมากอน ตลอดจนดวยขอจํากัดของ
ทรัพยากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นยอมจะทําใหกระบวนการเรียนรูของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมถูกลดนอยถอยลงไป ซ่ึงหากเม่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได
เกิดความรวมมือแลกเปล่ียน แบงปนซ่ึงทรัพยากรตาง ๆ แลวก็ยอมท่ีจะทําใหองคการเกิด
ความสามารถในการสรางความรู เกิดพลวัตการเรียนรูรวมกันระหวางองคการ ตลอดจนเกิดการ
แบงปนการใชเทคโนโลยีรวมกันเพื่อมุงพัฒนากระบวนการเรียนรูขององคการ นอกจากนี้ ประเด็น
ท่ีมีความสําคัญและเปนจุดเดนของการเปนเครือขายองคการของการแลกเปล่ียนขอมูล ความรูและ
ทรัพยากรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็คือ ความไววางใจ
ระหวางองคการ ซ่ึงจากการสัมภาษณผูประกอบการจะพบวาการเปนเครือขายองคการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมนั้นยอมจะเปนไปในทางปฏิบัติไดมากกวาในองคการขนาดใหญเนือ่งจาก
ในองคการขนาดเล็กจะไมไดมีระบบของการติดตอส่ือสารมากเทาในองคการขนาดใหญ ดังนั้น จึง
ทําใหผูบริหารขององคการขนาดกลางและขนาดเล็กมีความสามารถในการเขาถึงในระหวาง
องคการไดเปนอยางดี ในทางกลับกัน หากองคการที่ไมมีความไววางใจระหวางกันเปนพื้นฐานก็
ยอมจะทําใหการถายทอดขอมูล ความรู และทรัพยากรเปนไปไดดวยความลําบากและลาชา  

 
7.2.5  เครือขายองคการมีอิทธิพลเชิงบวกตอนวัตกรรมองคการ 
จากการทบทวนวรรณกรรมในเบ้ืองตนจะพบวายิ่งองคการมีความเปนเครือขายองคการมาก

เทาใดก็จะทําใหองคการเกิดการพัฒนานวัตกรรมองคการมากยิ่งข้ึนเทานั้น ท้ังการรวมกันพัฒนา
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กระบวนการและผลิตภัณฑในระหวางองคการ ทวา จากขอมูลจริงนั้นจะพบไดวา เครือขายองคการ
ไมมีอิทธิพลตอการเกิดนวัตรรมองคการอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงจากการสัมภาษณผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิจะพบวา ในความเปนจริงแลว
วิสาหกิจโดยสวนมากเลือกท่ีจํานําขอมูล ความรู หรือทรัพยากรท่ีไดมาจากเครือขายองคการในแง
ของการเก็บไวเปนความรู และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูมากกวาท่ีจะนําขอมูล ความรู 
และทรัพยากรเหลานั้นมาประยุกตพัฒนาเปนนวัตกรรมองคการในทันที อันเนื่องจากเหตุผลท่ี
สําคัญคือ วิสาหกิจสวนมากไมไดมีทรัพยากรที่มากเพียงพอท่ีจะนําขอมูล ความรู ทรัพยากรที่ไดไป
ดําเนินการเพื่อพัฒนานวัตกรรมองคการในทันที หากแตจะตองนําขอมูลเหลานั้นผานกระบวนการ
เรียนรูเสียกอนแลวจึงคอยใชเวลาในการดําเนินงานพัฒนา ปรับปรุงนวัตกรรมองคการของตน และ
ในเหตุผลถัดมาคือวิสาหกิจสวนใหญไมมีความม่ันใจในการนําขอมูล ความรูและทรัพยากรที่ไดมา
ปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑของตนในทันทีเนื่องจากการคํานึงถึงความเส่ียงในการลงทุน 
เพราะในการจะปรับปรุงพัฒนาหรือสรางส่ิงใดใดนั้น วิสาหกิจจะตองมีการดําเนินการลงทุนในส่ิง
เหลานั้นไมมากก็นอย ซ่ึงหากเศรษฐกิจในขณะน้ันไมไดดําเนินไปดวยดีหรือมีปจจัยอ่ืนอันเปนการ
สรางใหเกิดความไมม่ันใจตอผูประกอบการแลว ผูประกอบการก็ยอมท่ีจะเลือกนําขอมูล ความรู
เหลานั้นเพื่อใหเปนการเรียนรูขององคการและรอไวในการประยุกตใชจริงกับองคการของตนเม่ือมี
ความเหมาะสมดวยปจจัยตาง ๆ จากการอธิบายขางตนยอมจะสรุปไดวาแนวคิดเครือขายองคการจะ
เปนแนวคิดท่ีมีอิทธิพลทางออมตอการพัฒนานวัตกรรมองคการเปนอยางมากโดยจะตองอาศัย
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนตัวแปรกลางในการประสานแนวคิดเครือขายองคการเขากันกับ
แนวคิดนวัตกรรมองคการ 

โดยสรุปแลว จะพบวาทุกตัวแปรลวนแลวแตมีอิทธิพลเชิงบวกดวยกันท้ังส้ิน ท้ังนี้ ยอม
ไมไดหมายถึงอิทธิพลทางตรงเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตหมายถึงอิทธิพลทางออมซ่ึงก็มีความสําคัญ
เปนอยางมากตอขอคนพบใหมในทางวิชาการ ตลอดจนมีความสําคัญตอการนําแนวคิดไปใช
ประยุกตในความเปนจริง ซ่ึงเพ่ือความประสบผลสําเร็จของการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานนั้น
จะสรุปไดวาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชแนวคิดท้ังมวลในลักษณะของการบูรณาการเขาดวยกันใน
การประยุกตใชจริง 
 

7.3  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและการประยุกตใช 
 
 ผลการวิจัยท่ีไดนั้นมาจากการวิเคราะหบนพื้นฐานของแนวคิดผลการดําเนินงานของ
องคการ แนวคิดองคการแหงการเรียนรู แนวคิดนวัตกรรมองคการ และแนวคิดเครือขายองคการ 
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โดยในการนําเสนอในสวนนี้จะมุงประเด็นท่ีการศึกษาผลการวิจัยท่ีไดจากวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมแรงงานเขมขนของประเทศไทย ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองทําการปรับปรุง
และพัฒนาผลการดําเนินงานขององคการ 
 7.3.1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองบริหารจัดการกิจการใหเปนองคการแหง
การเรียนรูเพื่อมุงยกระดับผลการดําเนินงานขององคการจะเห็นไดวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในปจจุบันนั้นถูกแรงบีบค้ันเปนอยางมากจากทุกปจจัย ซ่ึงจะทําใหการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนไปดวยความยากลําบากมากยิ่งข้ึน ดังนั้น แนวคิดองคการ
แหงการเรียนรูจะไมไดมีประโยชนเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดใหญเหมือนท่ีเคยเขาใจมาโดยตลอด
หากแตจะมีประโยชนอยางมากตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย ในการสรางพื้นฐานของ
องคการใหสามารถปรับเปล่ียนตนเองไดสอดคลองกับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว
จะตองใหความสําคัญกับสมาชิกในองคการทั้งหมด ไมเพียงแตใหความสําคัญและพึ่งพากับผูนํา
องคการแตเพียงผูเดียวอยางเชนในอดีตเพราะองคการแหงการเรียนรูจะทําใหแตละหนวยของ
องคการเปนลักษณะขององคการเสมือนสมอง กลาวคือ ในทุกหนวยขององคการมีความสามารถ
อยางเต็มท่ีในการที่จะพัฒนาหรือเผชิญหนาตอปญหาตาง ๆ ภายใตความเปนองคการแหงการเรียนรู
ท่ีสมาชิกในองคการทุกคนไดรับโอกาสและการสนับสนุนตอการเรียนรูท่ีจะพัฒนาองคการของตน 
 7.3.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองมุงพัฒนานวัตกรรมองคการ เนื่องจาก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นไมมีความสามารถเพียงพอตอการเผชิญหนากับองคการ
ขนาดใหญดังท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้น หนทางในการสรางความสามารถในการยกระดับผลการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองใหความสําคัญท่ีการมุงตอบสนองตลาด
เฉพาะซ่ึงเปนสวนท่ีวิสาหกิจขนาดใหญไมสามารถจะตอบสนองความตองการอยางท่ัวถึง กอปรกับ
ขอไดเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคือความยืดหยุนท่ีสามารถตอบสนองตอความ
เปล่ียนแปลงตอสภาพแวดลอมไดมากกวาวิสาหกิจขนาดใหญ ซ่ึงจะทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจะตองเรงพัฒนาองคการเองอยางเปนรูปธรรมดวยการปรับเปล่ียนเพื่อสรางคุณคาท่ีดีกวา
ใหกับตนเองดวยการมุงพัฒนากระบวนการภายในองคการ ตลอดจนการมุงพัฒนาผลิตภัณฑใหม
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ 
 7.3.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองสรางเครือขายองคการ ตองเปดกวางตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ซ่ึงในท่ีนี้ ความหมายของเครือขายองคการไมจําเปนท่ีจะตอง
เปนความสัมพันธในลักษณะท่ีเปนทางการแตเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตจะเปนลักษณะของ
ความสัมพันธท่ีไมเปนทางการก็ได เครือขายองคการจะเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอการ
อยูรอดและเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในปจจุบัน เนื่องจากองคการอยูในระบบ
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เปดซ่ึงตองอาศัยความรู ขอมูล ตลอดจนทรัพยากรตาง ๆ ระหวางกันเพ่ือรวมกันพัฒนาอยางยั่งยืน 
นอจากน้ีแลว หากเปรียบเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญจะพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
นั้นมีความเสียเปรียบกวาวิสาหกิจขนาดใหญท่ีการขาดแคลนทรัพยากรตาง ๆ ซ่ึงในประเด็น
ดังกลาวนี้ เครือขายองคการจะเปนสวนเติมเต็มใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความพรอม
ในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้แลวการสรางเครือขายองคการยังนับเปนการแสดงใหเห็นถึงการ
ยอมรัยความเปล่ียนแปลงขององคการอีกดวยเน่ืองจากเม่ือองคการมีเครือขายองคการก็จะเปนการ
เปดองคการใหกวางขวางมากยิ่งข้ึนตอความคิดและวิธีการตาง ๆ ท่ีจะไดรับจากการแลกเปล่ียน 
 7.3.4 จากประเด็นขอเสนอแนะท้ังสามขางตนจะแสดงใหเห็นไดวาปจจัยดังกลาวเปน
ปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ซ่ึงในประเด็นขอเสนอแนะสุดทายท่ีมีความสําคัญไมไดยิ่งหยอนไปกวาสาม
ประเด็นขางตนก็คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองพยายามในการนําปจจัยดังกลาว
ขางตนมารวมบูรณาการในการประยุกตใชจริงกับองคการของตน เนื่องจากจะเห็นไดวาในแตละ
ปจจัยขางตนลวนแลวแตมีความสัมพันธไปในแตละปจจัยดวยกันท้ังส้ิน ซ่ึงการจะเกิดข้ึนไดของผล
การดําเนินงานขององคการยอมจะตองคํานึงถึงปจจัยทุกปจจัยรวมกัน ควบคูกันไปเพื่อสรางใหเกิด
บันไดและหนทางในการกาวสูการยกระดับผลการดําเนินงานขององคการอยางเปนรูปธรรม  
 

7.4  ประโยชนที่ไดจากการวิจัย 
  

7.4.1  ประโยชนตอการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะเปนการสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

มีแนว ทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จะตองนํามุงสงเสริมใหเปนองคการแหงการเรียนรูโดยมีเปาหมายท่ีสอดรับกับนโยบายขององคการ
ในการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการมากกวาการสรางองคการแหงการเรียนรูตาม
ประเพณีนิยมท่ีไมกอใหเกิดคุณคาใดใด และจะตองการมุงสรางนวัตกรรมองคการที่เปนรูปธรรม
จากการเรียนรูขององคการบนพื้นฐานของการใหความสําคัญกับการสรางเครือขายการเรียนรู  
เพราะจะเห็นไดอยางชัดเจนถึงผลการวิจัยท่ีไดวาการสรางนวัตกรรมองคการไมวาจะใหญหรือเล็กก็
ตามสามารถกอใหเกิดผลการดําเนินงานขององคการดวยกันท้ังส้ินตลอดจนเปนการสรางและรักษา
ความสามารถในการแขงขันขององคการอีกดวย โดยการนําผลการวิจัยท่ีไดไปประยุกตใชอยางเปน
รูปธรรมน้ันไมเฉพาะแคการนําแนวคิดโดยรวมไปใช หากแตสมควรอยางยิ่งท่ีจะนํารายละเอียด
ของแตละตัวแปรยอยไปประยุกต ปรับเปล่ียนในแตละสวนงานขององคการ โดยสรุปแลวแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการเปนแนวคิดท่ีมุงสรางผลการดําเนินงานขององคการที่
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ยั่งยืน ถาวรซ่ึงจะเปนการสรางความมั่นคงใหกับสังคมในการจางงาน ตลอดจนการหมุนเวียนของ
เศรษฐกิจในระดับประเทศ 

  
 7.4.2  ประโยชนตอการกําหนดนโยบายของหนวยงานภาครัฐ 
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 วาดวยแผนการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554) ไดมุงสงเสริมการสราง
เศรษฐกิจฐานความรูและโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาเพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมซ่ึงเปนเร่ืองที่มีความสอดคลองกับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนอยางมาก โดยงานวิจัยช้ินนี้จะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงานภาครัฐในประเด็นของการสรางแนวทางในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีภาครัฐจะตองใชในการ
กําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคือการที่จะตองคํานึงถึง
รายละเอียดท่ีจะนําไปพัฒนาองคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยสามารถใช
รายละเอียดท่ีไดผานการยืนยันผลจากงานวิจัยช้ินนี้เปนสวนรวมในการกําหนดแผนงาน นอกจากนี้
แลวหนวยงานภาครัฐจะตองเขาใจถึงขอจํากัดของการเรียนรูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ดวยการเรงสนับสนุนเปนตัวกลางใหเกิดการสรางเครือขายองคการท่ีเปนทางการเพื่อวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจะไดมีอํานาจและความเปนไปไดมากยิ่งข้ึนในการพัฒนาการเรียนรูของตน 
โดยหนวยงานภาครัฐจะไมแตเพียงสรางหนวยงานฝกอบรมข้ึนเทานั้น หากแตส่ิงท่ีจําเปน
นอกเหนือจากการถายทอดความรูแลวจะตองผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถ
นําการเรียนรูท่ีไดไปใชพัฒนานวัตกรรมองคการไดจริง เนื่องจากจะเห็นไดในปจจุบันวาหนวยงาน
ภาครัฐท่ีกําหนดแนวทางในการสนับสนุนการเรียนรูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพียงแต
ทําหนาท่ีในการถายทอดการเรียนรูเทานั้นเองโดยไมไดมีการประเมินผลของการสนับสนุน และ
ไมไดคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิจริงหรือเปาหมายท่ีแทจริงของการเรียนรูเหลานั้นจึงทําใหการเรียนรูท่ี
ไดรับการสนับสนุนเปนการเรียนรูท่ีไมกอใหเกิดคุณคาใดใด โดยการสนับสนุนอาจเปนไปไดท้ังแง
ของการเปนพี่เล้ียงหรือการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจอ่ืน เชนการจัดการแขงขันรางวัลนวัตกรรม
แหงชาติ เปนตน 

 
7.4.3  ประโยชนตอวงการวชิาการ 

7.4.3.1 ประโยชนตอแนวคิด ทฤษฏี 
การวิจัยคร้ังนี้ไดสรางใหเกิดประโยชนตอแนวคิดผลการดําเนินงานขององคการ 

แนวคิดองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมองคการและเครือขายองคการเปนอยางมาก ซ่ึงสามารถ
สรุปเปนประเด็นไดดังตอไปนี้ 
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1) ผลท่ีไดจากการวิจัยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการใชประโยชนจาก
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูท่ีมีตอระดับผลการดําเนินงานขององคการจะตองเปนการใชใน
ลักษณะของการบูรณาการรวมกันกับแนวคิดนวัตกรรมองคการกลาวคือ จะตองอาศัยการพัฒนา
ของท้ังสองแนวคิดพรอมกันซ่ึงจะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมากกวาการใชแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรูเพียงอยางเดียว (จากผลการวิจัยจะพบวา นวัตกรรมองคการจัดเปนตัวแปรกลางท่ีสมบูรณ
ของความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการ) ซ่ึง
จะเปนการสงผลที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนตอการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององคการซ่ึงจะ
แตกตางจากการศึกษาในอดีตท่ีไมไดใหความสําคัญกับแนวคิดนวัตกรรมองคการ และมักจะไดรับ
การศึกษาแยกเฉพาะแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเทานั้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กรอบแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและกรอบแนวคิดนวัตกรรม
องคการท่ีผานมาจะมุงเนนใหความสําคัญในระดับบุคคล กลุมและองคการเทานั้น ซ่ึงในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้แตกตางจากการศึกษาวิจัยในอดีตดวยการใหความสําคัญกับการศึกษาแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการในระดับของความสัมพันธระหวางเครือขายองคการ 
เนื่องจากในปจจุบันองคการจะไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวเพียงองคการใดองคการหนึ่งเทานั้นอยางใน
อดีตอีกแลว และจะพบวาการเกิดข้ึนของผลการดําเนินงานขององคการจะตองเปนไปในลักษณะ
ของการมองกรอบแนวคิดท้ังหมดอยางเปนระบบ 

3)  แนวคิดองคการแหงการเรียนรูในอดีตมีขอจํากัดท่ีไดรับการวิพากษ
อยางมากถึงความเปนนามธรรมของแนวคิด ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงไดแสดงใหเห็นวา
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดท่ีจะตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนและสามารถช้ีวัดได ใน
การศึกษาวิจัยจึงไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานขององคการกับแนวคิด
องคการแหงการเรียนรูและไดใหความสําคัญของความสัมพันธระหวางแนวคิดมากยิ่งกวาการศึกษา
ในอดีตท่ีมุงเนนในการสํารวจถึงความเปนองคการแหงการเรียนรูแตเพียงอยางเดียวโดยไรซ่ึง
เปาหมายท่ีชัดเจน 

4)  แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดท่ีมักไดรับการศึกษาและ
ไดรับการยอมรับเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดใหญเทานั้นซ่ึงในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไดแสดงใน
กรอบแนวคิดการวิจัยถึงความสําคัญท่ีมีตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยในการสรางและ
พัฒนาผลการดําเนินงานขององคการ 

7.4.3.2  ประโยชนตอการสรางตัวแปรเพื่อการช้ีวดั  
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนกรอบแนวคิดท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนจาก

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจํานวนมากจากนักวิชาการท่ีหลากหลายและเปนท่ียอมรับท่ี
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เกี่ยวกับแตละตัวแปรโดยตัวแปรท้ังหมดท่ีใชในการชี้วัดไดรับการคัดเลือกท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณและบริบทในปจจุบันท่ีมีตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการทดสอบยืนยัน
ความเที่ยงตรงดวยเทคนิคสถิติท่ีเหมาะสม ตลอดจนเปนการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีลักษณะเฉพาะตอ
แนวคิดในประเทศไทยและยังแสดงใหเห็นถึงการนําตัวแปรที่เปนท่ีแนะนําจากนักวิชาการจํานวน
มากในการวิเคราะหเพื่อรวมสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ 

1)  ในกรอบแนวคิดนี้ ผลการดําเนินงานในเชิงบูรณาการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมนั้นจะไดใหความสําคัญท่ีการศึกษาถึงตัวแปรและปจจัยท่ีมีผลตอการ
พัฒนาผลการดําเนินงานในมิติอ่ืนท่ีนอกเหนือจากมิติทางดานประสิทธิภาพทางการเงินซ่ึงเปน
ตัวช้ีวัดลาหลัง โดยในกรอบแนวคิดในการศึกษาจะใหความสําคัญกับตัวแปรผลิตภาพแรงงาน และ
ความพึงพอใจของเจาของกิจการเพิ่มเขามาซ่ึงจัดไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญและมีลักษณะเฉพาะ
ตอการประเมินผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนอยางมาก โดยมุงหวังท่ี
จะช้ีวัดและทํานายไดถึงอนาคตขององคการเพ่ือใหองคการสามารถปรับเปลี่ยนไดทันทวงทีและ
เพื่อเปนตัวแปรท่ีสามารถทํานายไดถึงความสามารถในการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบกับองคการหรือ
กลุมองคการหรือกระท่ังในระดับประเทศไดอีกดวย  

2)  ในการพัฒนาตัวแปรองคการแหงการเรียนรูจะเปนการพัฒนาขึ้นจาก
การคัดเลือกตัวแปรหลักท่ีมีความสําคัญท่ีนักวิชาการตาง ๆ ไดกลาวถึงท่ีมีความทันสมัย เหมาะสม
ตอบริบทของการศึกษาเปนท่ียอมรับและเพียงพอตอการเปนตัวแทนในการชี้วัดความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้ ไดมีการนําตัวแปรแรงจูงใจใน
การเรียนรูมาเขารวมเปนองคประกอบของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู เนื่องจากจากผลการวิจัย
โดยนักวิชาการของไทยจํานวนหนึ่งไดใหความสําคัญตอแรงจูงใจในฐานะตัวแปรท่ีมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในบริบทขององคการในไทย  

 
7.4.4  ประโยชนตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

การท่ีประเทศจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การสรางความไดเปรียบในการแขงขันของชาติ 
(Nation Competitiveness) นั้น ในความเปนรูปธรรมจะหมายถึงการพัฒนาความไดเปรียบในการ
แขงขัน การพัฒนาขีดความสามารถขององคการแตละองคการนั่นเอง ฉะนั้นแลว ผลการวิจัยในคร้ัง
นี้จะมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาและขับเคล่ือนกลไกทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนดวยการมุงสราง
องคการแหงการเรียนรูและการพัฒนานวัตกรรมองคการเพื่อเปาหมายของการยกระดับผลการ
ดําเนินงานขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงเปนระดับ
องคการท่ีกําลังเติบโตเปนองคการที่มีคุณคาตอการพัฒนาและบมเพาะการสรางธุรกิจใหม การสราง
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นวัตกรรมใหม ตลอดจน การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานกอนท่ีจะนําองคการไปสูเวทีนานาชาติหรือ
การพัฒนาไปสูองคการขนาดใหญ ฉะนั้นเม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวหากเม่ือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมท่ีซ่ึงมีจํานวนกวารอยละ 99 ของประเทศไทยนี้ไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องแลวก็
ยอมจะเปนการสรางพื้นฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงใหกับประเทศไดอยางถาวร โดยจากการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจพื้นฐานแลวนั้นยอมจะสงผลตอการสรางงาน สรางอาชีพอันเปนการสรางโอกาสใหกับ
ประชากรในการดํารงชีพอยางมีคุณคา มีความม่ันคงในชีวิตดวยนั่นเอง  

 

7.5  ขอจํากัดของการวิจัย 
 

 7.5.1 ขอจํากัดทางดานกลุมตัวอยาง เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาในระดับ
องคการดังนั้นกลุมประชากรท่ีจะเปนตัวแทนขององคการไดจะตองเปนผูท่ีมีอํานาจและมีความรู
ความเขาใจในองคการเปนอยางดี ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการทดสอบกับกลุมตัวอยางดวย
วิธีการสํามะโนซ่ึงไดแก ผูบริหารระดับสูง ทายาทกิจการและเจาของกิจการของในแตละองคการ 
ซ่ึงถึงแมวาจะไดพยายามปองกันปญหาท่ีคาดการณไวแลวก็ยังพบปญหาเร่ืองอัตราการตอบกลับตํ่า
ซ่ึงอาจสงผลตอระดับความเช่ือถือไดของการผลทดสอบ นอกจากนี้ ความแตกตางของแตละ
อุตสาหกรรมเองก็อาจเปนปจจัยท่ีสงผลเปนอยางมากตอผลการศึกษาวิเคราะหท่ีไดมา อยางไรก็
ตาม การเลือกตัวแทนของการศึกษาในระดับองคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
รวมท้ังการเลือกอุตสาหกรรมท้ัง 4 ซ่ึงมีลักษณะของความเปนตัวแทนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอยางแทจริงตามขอบเขตการวิจัยเพื่อเปนตัวแทนของอุตสาหกรรมแรงงานเขมขนซ่ึงเปน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศก็นาท่ีจะเปนการสรางความเช่ือม่ันของการเปนตัวแทนท่ีดีท่ีเพียงพอ
ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 7.5.2 ขอจํากัดทางดานเคร่ืองมือในการวิจัย การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาดวยการ
สํารวจดวยแบบสอบถามเปนหลัก โดยการวัดความคิดเห็นเชิงอัตวิสัยของกลุมประชากรตอประเดน็
ซ่ึงไดทําการศึกษา และยังไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานภาครัฐท่ีเปนท่ีเช่ือถือได 
อยางไรก็ตาม ขอมูลท่ีไดท้ังเชิงอัตวิสัยท่ีไดนั้นอาจเกิดความลําเอียงในการใหขอมูลก็เปนไปได 
นอกจากนี้ สําหรับขอมูลเชิงวัตถุวิสัยเองก็ตามถึงแมจะมีการรับรองขอมูลโดยหนวยงานของภาครัฐ
ก็เปนไปไดท่ีขอมูลอาจจะไมไดเปนขอมูลจริงท่ีมีความเที่ยงตรงตอสภาพความเปนจริง ดังนั้น วิธี
การศึกษาในคร้ังนี้ท่ีอาศัยการเก็บขอมูลท้ังเชิงอัตวิสัยและเชิงวัตถุวิสัยยอมจะเปนการหลีกเล่ียง
ปญหาการปฏิเสธการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอีกท้ังยังชวยเพิ่มอํานาจในการอธิบาย (Statistical Power) และลดความเส่ียงจากการสุม 
(Random Error) 
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7.5.3 ขอจํากัดทางดานการนําไปใช การศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการเจาะจงกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 4 สาขาหลักในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการเทานั้น อีกท้ังอัตราการตอบกลับก็นับเปนอุปสรรคหนึ่งท่ีไมไดเปนไปตามการ
คํานวณท้ังหมด จึงทําใหการนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชในบริบทอ่ืนอาจไมสามารถสัมฤทธ์ิผลท้ังหมด
โดยปราศจากการประยุกตใชอยางเหมาะสมตามบริบทนั้น ๆ ท้ังนี้ ในการจัดสงแบบสอบถามนั้น
ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามสูกลุมประชากรท้ังหมดโดยไมอาศัยหลักการสุมตัวอยางซ่ึงแมวาจะ
เปนการลงทุนจํานวนมากก็ตาม แตก็ถือไดวาเปนการปองกันปญหาอยางดีท่ีสุดสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเปนการวิจัยในระดับองคการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

7.6  ขอเสนอแนะตอการวิจัยในอนาคต 
  
 7.6.1 ในการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ท่ีศึกษาถึงตัวแปรความเปน
องคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการที่มีผลตอผลการดําเนินงานขององคการเปนการสราง
กรอบแนวคิดท่ีเปนการใหความสําคัญกับการศึกษาตัวแปรกลางที่สมบูรณท่ีค่ันกลางระหวางความ
เปนองคการแหงการเรียนรูและผลการดําเนินงานขององคการ ดังนั้น ในกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยในอนาคตอาจใหความสําคัญในการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีอ่ืนท่ีเปนไปในลักษณะของ
การศึกษาควบคูกันของตัวแปรหรือการศึกษาตัวแปรกลางท่ีสมบูรณของกรอบแนวคิด เนื่องจาก
จากผลงานวิจัยนี้จะเปนส่ิงท่ียืนยันไดอยางชัดเจนวาความสัมพันธทางตรงไมอาจเปนตัวตัดสินเพียง
ตัวเดียวถึงคาอิทธิพลท่ีมีตอตัวแปรตามได ดังนั้นการศึกษาในลักษณะดังกลาวจะเปนการสราง
ประโยชนใหกับกรอบแนวคิดท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
 7.6.2 การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาแบบตัดขวางในชวงเวลาท่ีกําหนดซ่ึงอาจทําใหเกิด
ความแตกตางของผลการศึกษาได ดังนั้น การศึกษาแบบตอเนื่อง (longitudinal Study) จึงนับเปน
หนทางท่ีนาสนใจเพื่อใหไดรับขอมูลการพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริง
และจะเปนการศึกษาถึงองคการในระยะยาวซ่ึงอาจทําใหเกิดผลที่แตกตางหรือไมก็ไดตอการศึกษา
แบบตัดขวาง 
 7.6.3 การศึกษาผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น สมควรเปน
อยางยิ่งท่ีจะไดรับการพัฒนาการศึกษาไปสูการศึกษาถึงการสรางความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะยาว โดยท่ีแมวาตัวแปรองคการแหงการเรียนรูและ
นวัตกรรมองคการท่ีไดใชในการศึกษาในคร้ังนี้จะจัดไดวาเปนแนวคิดเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของ
องคการแลวก็ตาม หากแตเม่ือพิจารณาไปในแงของการศึกษาถึงความสามารถในการแขงขันของ



 
226 

 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็ยอมท่ีจะตองอาศัยแนวคิดอ่ืนเขามาเสริมในการพิสูจนถึงปจจัย 
ตัวแปรท่ีจะมีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงจะ
เปนการชวยสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบตอไป 
 

7.7  สรุป 
 
 ในบทนี้เปนการสรุป อภิปรายผลและเสนอแนะตอผลการวิเคราะหท่ีคนพบ โดยเปนการ
อภิปรายถึงความสัมพันธ อิทธิพลทางบวกระหวางตัวแปรท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเปนการวิเคราะห 
วิพากษถึงผลการศึกษาเชิงประจักษกับผลจากการศึกษาเชิงแนวคิด ทฤษฏี ซ่ึงจะเนนการให
ความสําคัญของการอภิปรายผลในการตอบวัตถุประสงคของการศึกษาและสมมติฐานที่ไดกําหนด
ไวแลว นอกจากนั้น ยังไดพรรณนาและบรรยายใหทราบถึงผลประโยชนท่ีไดจากการศึกษาวิจัย 
ตลอดจนขอจํากัดในการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะตอการศึกษาในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากมมุมอง 
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการ 
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หัวขอวิทยานิพนธ: ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากมุมมองแนวคิดองคการ 

  แหงการเรียนรูและนวตักรรมองคการ 
 
 
 

คําชี้แจง: แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงระดับความคิดเห็นของเจาของกิจการ
หรือทายาทกิจการหรือหุนสวนกิจการหรือผูบริหารระดบัสูงท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
นโยบายท่ีมีตอสภาพความเปนจริงของกิจการของทานในดานขอมูลทั่วไป เครือขายองคการ ความ
เปนองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมองคการ และผลการดําเนินงานขององคการ 

 
   
ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัยมากท่ีสุด ขอความกรุณาทานระบุคําตอบ

ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด โดยคําตอบของทานจะถูกใชเฉพาะในการศึกษาวิจัยเพื่อ
การทําวิทยานิพนธเทานั้น และขอรับรองวาทุกคําตอบจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางเครงครัด ท้ังนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ท่ีทานกรุณาสละเวลาอันมีคา และใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห 
 

 

 

นาย  นิติ  รัตนปรีชาเวช 
นักศึกษาปริญญาเอก  คณะรัฐประศาสนศาสตร  

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
Faculty of Public Administration,  
The National Institute of Development Administration (NIDA) 
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สวนที่ 1:  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคการ 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย √ หรือ X ลงใน (    ) ท่ีตรงกับทานมากที่สุด 

 

1. เพศ 

(    ) 1. ชาย          (    ) 2. หญิง  

 

2. อายุ 

(    ) 1. 20- 30 ป               (    ) 2. 31- 40 ป  

(    ) 3. 41- 50 ป              (    ) 4. 51- 60 ป  

(    ) 5. อ่ืน ๆ  

 

3. สถานะของทานในกิจการ 

(    ) 1. เจาของกิจการแตเพียงผูเดียว                     (    ) 2. หุนสวนกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจ 

(    ) 3. ทายาทกิจการ                (    ) 4. ผูบริหารระดับสูงที่มีสวนเกี่ยวของในการ 

                   กําหนดนโยบายของกิจการ      

 

4.  รูปแบบการดําเนินงานของกิจการของทาน 

(     ) 1. OEM (Original Equipment Manufacturer) การผลิตวัตถุดิบตนน้ําหรือผลิตตามคําสั่งซื้อ 

(     ) 2. ODM (Original Design Manufacturer) การผลิตที่มีการออกแบบ ผลิตตนแบบ  

           วัสดุ ช้ินสวน หรือสินคาตาง ๆ ตามคําสั่งซื้อ  

(      ) 3. OBM (Original Brand Manufacturer) การผลิตที่มีการออกแบบ ผลิตและจัดจําหนายดวย 

           ตราสัญลักษณของตนเอง  

 

5. ระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการนับตั้งแตกอตั้ง  โปรดระบุ______________________ป 

 

6. จํานวนพนักงานในกิจการของทาน                           โปรดระบุ______________________คน 
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สวนท่ี 2:  ขอมูลเครือขายองคการ 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย X ทับหรือ O รอบตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพ 
                กิจการของทานมากท่ีสุด  
***พันธมิตรธุรกิจ หมายถึง สถาบันหรือหนวยงานของรัฐ ผูจัดสงวัตถุดิบ หรือผูท่ีประกอบธุรกิจ 
       เดียวกัน  
 
 

 

ขอคําถาม 

เครือขายองคการ 

การถายทอดขอมูลความรูระหวางองคการ ไม
เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

1. กิจการของทานไดรวมมือ ถายทอด แลกเปล่ียนเทคนิคการ
ปฏิบตัิงานเพือ่การพัฒนาธุรกิจรวมกับพนัธมิตรธุรกิจของทาน
อยูเสมอ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2. กิจการของทานไดรวมมือ ถายทอด แลกเปล่ียนขอมูลและ
ขาวสารท่ีจําเปนเพื่อการพัฒนาธุรกิจรวมกบัพันธมิตรธุรกิจของ
ทานอยูเสมอ 

1 2 3 4 

3. กิจการของทาน ไดดําเนนิงานรวมกันกับพันธมิตรธุรกิจใน
การพัฒนาโครงการตาง ๆ รวมกัน เชน โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ โครงการฝกอบรม สัมมนารวมกัน เปนตน  

1 2 3 4 

การถายทอดทรัพยากรระหวางองคการ 
4. กิจการของทานไดรวมมือใชประโยชนจากส่ิงอํานวยความ
สะดวกรวมกนักับพันธมิตรธุรกิจของทานอยูเสมอ เชน การใช
ผลทดสอบรวมกัน การรวมใชหองปฏิบัตกิารรวมกัน เปนตน 

1 2 3 4 

5. กิจการของทานสามารถขอความชวยเหลือทางดานวัตถุดิบ 
อุปกรณในการผลิต จากพันธมิตรธุรกิจ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6. กิจการของทานสามารถใหการสนับสนนุพันธมิตรธุรกิจใน
ดานวัตถุดิบ อุปกรณในการผลิต  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7. กิจการของทานและพันธมิตรธุรกิจไดสงบุคลากรเพ่ือมุง
ถายทอดทักษะอบรมและแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน 

1 2 3 4 
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ขอคําถาม 

  

ความไววางใจระหวางองคการ ไม
เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

8. กิจการของทานกบัพนัธมิตรธุรกิจ เช่ือม่ันในศักยภาพของกนั
และกนั 

1 2 3 4 

9. กิจการของทานกับพันธมิตรธุรกิจพรอมท่ีจะเปดเผยขอมูล 
ความรูท่ีจําเปนเม่ือดําเนนิงานรวมกนั 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

10. กิจการของทาน ไดดําเนนิงานรวมกันกับพันธมิตรธุรกิจของ
ทานตลอดมาดวยความไววางใจ ไรซ่ึงความหวาดระแวงในดาน
ตาง ๆ เชน ดานการเงิน ความรู เทคนิควิธีการตาง ๆ เปนตน  

1 2 3 4 

11. กิจการของทานกับพันธมิตรธุรกิจมีทัศนคติท่ีดีตอกนั 1 2 3 4 
 

สวนท่ี 3:  ขอมูลระดับความคิดเห็นกี่ยวกับความเปนองคการแหงการเรียนรู 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย X ทับหรือ O รอบตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพ 

               กิจการของทานมากท่ีสุด  
 

 

ขอคําถาม 

ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

พลวัตการเรียนรู ไม
เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

12. ภายในกจิการของทาน ไดพัฒนาวิธีการในการเรียนรู เชน 
การจะต้ังคําถามเชนไรกับขอมูลท่ีไดมาใหม การทดสอบตนเอง
ถึงความสัมฤทธ์ิผลของส่ิงท่ีไดเรียนรู การจะเรียนรูแบบเรงรัดทํา
ไดอยางไร เปนตน  

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

13. ภายในกจิการของทาน ไดสงเสริม ฝกฝนการคิดอยางเปนระบบ มี
หลักการ เนนการคิด วิเคราะหขอเท็จจริงดวยผลทดสอบหรือการ
ทดลอง  

1 2 3 4 
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ขอคําถาม 

ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

พลวัตการเรียนรู ไม
เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

14. ภายในกจิการของทาน ไดสงเสริมการสรางทัศนคติในทางบวกตอ
การเรียนรู 

1 2 3 4 

15. ภายในกจิการของทาน ไดสงเสริมวิธีการเรียนรูในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การใชส่ือดิจิตอล การใชจินตนาการ การใช
เสียงเพลง เปนตน 

1 2 3 4 

16. ภายในกจิการของทาน มีความเปนอิสระของการเขาถึง
ขอมูล การส่ือสาร รวมไปถึงการวิพากษ วจิารณ 

1 2 3 4 

การสรางความรู 
17. ภายในกจิการของทาน ไดสงเสริมการแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางพนักงานในสวนงานตาง ๆ เชน การจัดโครงการอบรม
สัมมนานอกสถานท่ี การจัดใหมีการแลกเปล่ียนความคิดระหวางกัน  
เปนตน 

1 2 3 4 

18. ภายในกจิการของทาน ไดมีการนําประสบการณท่ีเคย
ประสบมา นํามาเลาถายทอดใหพนกังานเกดิความเขาใจ เชน 
การเลาถึงวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู 

1 2 3 4 

19. ภายในกจิการของทาน ไดสงเสริมใหเกิดการศึกษาและ
คนควาเอกสารตาง ๆ เพ่ือนํามาปฏิบัติใชจริง เชน การศึกษาถึง
เอกสารความรูเพื่อรับมือปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว การศึกษา
คูมือเพ่ือประดษิฐเคร่ืองจักร เปนตน 

1 2 3 4 

20. ภายในกจิการของทาน ไดรวมองคความรูท่ีมีอยูเพื่อสรางให
เกิดองคความรูใหม เชน การนําความรูทางดานเคร่ืองจักรและ
กระบวนการผลิตมาสรางเปนเคร่ืองจักรอัตโนมัติ เปนตน 

1 2 3 4 

การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลย ี
21. ภายในกจิการของทาน ไดสนับสนุนใหพนักงานมี
ความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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ขอคําถาม 

 

การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลย ี ไม
เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

22. ภายในกจิการของทาน ไดพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
สนับสนุนการเรียนรู เชน การใชโปรแกรมฝกภาษาดวยตนเอง 
เปนตน  

1 2 3 4 

23. ภายในกจิการของทาน ไดสนับสนุนใหใชเทคโนโลยีใน
การใหไดมาซ่ึงความรูจากภายในและภายนอกกิจการ เชน การ
ใชอินเตอรเนต  

1 2 3 4 

24. ภายในกจิการของทาน ไดใชระบบคอมพิวเตอรในการ
สนับสนุนการทํางานเชน การใชโปรแกรมในการชวยตัดสินใจ 
การชวยในการวางแผนการผลิต เปนตน  

1 2 3 4 

25. ภายในกจิการของทาน ไดฝกอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพของฝาย
บริหารจัดการในการใชงานเทคโนโลยี 

1 2 3 4 

แรงจูงใจในการเรียนรู 
26. ภายในกจิการของทาน มีการเพิ่มคาตอบแทน เม่ือพนักงาน
สามารถสรางวิธีการหรือผลิตภัณฑใหมท่ีเปนประโยชนตอ
กิจการ  

1 2 3 4 

27. ภายในกจิการของทาน มีการเพิ่มคาตอบแทน เม่ือพนักงาน
สามารถนําความรูท่ีมีมาใชสรางวิธีการใหมท่ีดีกวาในการทํางาน 

1 2 3 4 

28. ภายในกจิการของทาน มีการเล่ือนตําแหนง เม่ือพนกังาน
สามารถสรางวิธีการหรือผลิตภัณฑใหมท่ีเปนประโยชนตอ
กิจการ  

1 2 3 4 

29. ภายในกจิการของทาน มีการเล่ือนตําแหนง เม่ือพนกังาน
สามารถนําความรูท่ีมีมาใชสรางวิธีการใหมท่ีดีกวาในการทํางาน  

1 2 3 4 

30. ภายในกจิการของทาน ผูบริหารระดบัสูงจะใหความสําคัญ
เปนพิเศษ กับพนักงานท่ีสามารถสรางวิธีการหรือผลิตภัณฑใหม
ท่ีเปนประโยชนกับกิจการ 

1 2 3 4 
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ขอคําถาม 

 

แรงจูงใจในการเรียนรู ไม
เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

31. ภายในกจิการของทาน ผูบริหารระดบัสูงจะใหความสําคัญ
เปนพิเศษ กับพนักงานท่ีสามารถนําความรูท่ีมีมาใชสรางวิธีการ
ใหมท่ีดกีวาในการทํางาน 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

32. ภายในกจิการของทาน เพื่อนรวมงานจะใหความสําคัญเปน
พิเศษ กับพนักงานท่ีสามารถสรางวิธีการหรือผลิตภณัฑใหมท่ี
เปนประโยชนกับกิจการ 

1 2 3 4 

33. ภายในกจิการของทาน เพื่อนรวมงานจะใหความสําคัญเปน
พิเศษ กับพนักงานท่ีสามารถนําความรูท่ีมีมาใชสรางวิธีการใหม
ท่ีดีกวาในการทํางาน 

1 2 3 4 

 

สวนท่ี 4:  ขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมองคการ 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย X ทับหรือ O รอบตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพ 
                กิจการของทานมากท่ีสุด  
 

 

ขอคําถาม 

นวัตกรรมองคการ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ ไม
เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

34. ในชวงท่ีผานมา กิจการของทานไดปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวใหเปนผลิตภัณฑใหมท่ีเพิ่มมูลคาใหกับ
กิจการและลูกคา 

1 2 3 4 

35. ในชวงท่ีผานมา กิจการของทานไดสรางผลิตภัณฑใหมท่ี
เพิ่มมูลคาใหกบักิจการและลูกคา 

1 2 3 4 

36. ภายในกิจการของทานไดใหเวลาเพียงพอกับพนักงานเพือ่การ
พัฒนาผลิตภณัฑ 

1 2 3 4 
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ขอคําถาม 

นวัตกรรมองคการ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ ไม
เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

37. ภายในกจิการของทาน ไดกําหนดพนักงานท่ีรับผิดชอบการ
พัฒนาผลิตภณัฑท่ีชัดเจน 

1 2 3 4 

38. ภายในกจิการของทาน ไดนําเทคนิคใหม ๆ ท่ีเพิ่มมูลคา
ใหกับกิจการและลูกคา มาประยุกตใชกับกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ เชน การวิเคราะหผลิตภัณฑจากความพึงพอใจของ
ลูกคา การทดสอบผลิตภัณฑดวยวิธีการใหม  

    1 2 3 4 

นวัตกรรมกระบวนการ 
39. ในชวงท่ีผานมา กิจการของทานไดปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตท่ีมีอยูแลวใหเปนกระบวนการผลิตใหมท่ีเพิ่ม
มูลคาใหกับกจิการและลูกคา 

1 2 3 4 

40. ในชวงท่ีผานมา กิจการของทานไดสรางกระบวนการผลิตท่ี
เพิ่มมูลคาใหกบักิจการและลูกคา 

1 2 3 4 

41. ภายในกจิการของทาน ไดใหเวลาเพียงพอกับพนกังานเพ่ือ
การพัฒนากระบวนการทํางานของหนวยงาน 

1 2 3 4 

42. ภายในกจิการของทาน ไดกําหนดพนักงานท่ีรับผิดชอบการ
พัฒนากระบวนการทํางานท่ีชัดเจน 

1 2 3 4 

43. ภายในกจิการของทาน ไดนําเทคนิคใหม ๆ ท่ีเพิ่มมูลคา
ใหกับกิจการและลูกคา มาประยุกตใชกับกระบวนการการผลิต 
เชน การใชการผลิตแบบ Lean Manufacturing, ISO 9001, TPM 
เปนตน 

1 2 3 4 
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สวนท่ี 5:  ขอมูลผลการดําเนินงานขององคการ 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย X ทับหรือ O รอบตัวเลขท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพ 
               กิจการของทานมากท่ีสุด  
 

 

ขอคําถาม 

ความพึงพอใจตอกิจการของเจาของกิจการ/ ผูบริหารระดบัสูง ไม
เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
 

เห
็นด

วย
อย
าง
ยิ่ง

 

44. กิจการของทานสามารถบรรลุระดบัมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภณัฑท่ีไดตั้งไว 

1 2 3 4 

45. กิจการของทาน สามารถจัดสงสินคาไดตรงตอเวลาทุกคร้ัง 1 2 3 4 
46. กิจการของทาน มีความยืดหยุนสูงและสามารถปรับเปล่ียน
ภายในเพื่อตอบรับกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมได 

1 2 3 4 

47. กิจการของทาน สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดดวยความรวดเร็ว 

1 2 3 4 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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1 รองศาสตราจารย ดร. ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน คณบดี 
คณะรัฐประศาสนศาสตร   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) 

2 พันตํารวจโท ดร. เกษมศานต  โชติชาครพันธ รองคณบดี 
คณะรัฐประศาสนศาสตร   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) 

3 อาจารย ดร. จริพันธ  สกุณา หัวหนาสวนวิเคราะหนโยบายและแผนภาครัฐ     
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  (สสว.)   

4 อาจารย ดร. ทิพยสุดา  จันทรแจมหลา อาจารยประจํา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5 อาจารย อนันต  ภูพันคํา อาจารยท่ีปรึกษาสวนอุตสาหกรรม 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผูใหสัมภาษณ 
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1 คุณกวินนารถ เหลืองอมรชัย เจาของกิจการ 
บริษัท ไทยโยมา อุตสาหกรรม จํากัด 

2 คุณวิเชียร ประเสริฐวณิช รองกรรมการผูจัดการ 
บริษัท ท่ีนอนดารลิ่ง จํากัด 

3 คุณกาญจนา โกศิยานันท ผูบริหาร 
หางหุนสวนจํากัด ตุงฮูสโตร 

4 คุณภัทรา โกมลโชคทวี ผูจัดการท่ัวไป 
บริษัท สกาย วีฟวิ่ง จํากัด 

5 คุณชาตรี เตชะสมบูรณากิจ ผูจัดการท่ัวไป 
บริษัท ประดิษฐกรณเท็กซไทล จํากัด 

6 คุณเอื้ออังกูล สธุัญญวินิจ ผูชวยรองประธาน 
บริษัท แพนไซแอมมีส เย็มส จํากัด 

7 คุณฐิติรัตน ทรงวิรัตน ทายาทกิจการ 
บริษัท ริชช่ี คอนเฟคช่ันเนอรี่ จํากัด 

8 คุณนพินกานต แสงอนันต กรรมการผูจัดการ 
บริษัท สามชัยเลเบ้ิลอุตสาหกรรม จํากัด 

9 คุณอาภาพรรณ  ชนานิยม ผูเช่ียวชาญการตลาด 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

10 อาจารย ดร. กิตติพันธ คงเกียรติสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนยสาทรธานี  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11 อาจารย ธนพล กอฐานะ ท่ีปรึกษา SMEs ดานการบริหารจัดการธุรกจิและ IT  
ฝายประสานและบริการ SMEs 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) 
ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ 
บริษัท โซลูช่ัน คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) 
ท่ีปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

12 อาจารย  จิรภัทร อินสวาง อาจารยท่ีปรึกษาสวนอุตสาหกรรม 
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 
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ภาคผนวก ง 

จํานวนวิสาหกิจที่จัดสงและอัตราการตอบกลบัจําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม 
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ประเภทวิสาหกิจ 
จํานวน
วิสาหกิจ 
ท่ีจัดสง 

จํานวนการ
ตอบกลับ 

รอยละ 
จํานวน 
ท่ีใชได 

รอยละ 

ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 
-ขนาดกลาง 
-ขนาดยอม 

 
81 

961 

 
7 

99 

 
8.64 

10.30 

 
7 

97 

 
8.64 

10.10 
การผลิตเฟอรนิเจอร 

-ขนาดกลาง 
-ขนาดยอม 

 
18 

327 

 
2 

35 

 
11.11 
10.70 

 
2 

33 

 
11.11 
10.10 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
-ขนาดกลาง 
-ขนาดยอม 

 
28 

230 

 
2 

20 

 
7.14 
8.69 

 
1 

20 

 
3.08 
8.69 

การผลิตอาหารและเคร่ืองดืม่ 
-ขนาดกลาง 
-ขนาดยอม 

 
46 

456 

 
6 

44 

 
13.04 
9.65 

 
5 

43 

 
10.86 
9.42 

รวม 2,237 215 9.61 208 9.29 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ ชื่อสกุล   นายนิติ  รัตนปรีชาเวช 

ประวัติการศึกษา  สถ.ม (การบริหารจัดการงานสถาปตยกรรม), 2548 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
    วท.บ (สถาปตยกรรม), 2546 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศนยีบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ, 2547  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Certificate of English as a Second Language (ESL), 2007  
University of California at Irvine (UCI) 
Certificate of Project Management, 2003 
University of Washington (UW). 

ตําแหนงงานปจจุบัน  ผูจัดการฝายการตลาด/ วิจยัและพัฒนา 

    บริษัท ไทยมาสเตอรแพค จํากัด 

ประสบการณทํางาน  สถาปนิก/ หัวหนาแผนกการตลาด  

    บริษัท พรีคาสท แฟคทอร่ี จาํกัด 

ติดตอ    nitir2001@yahoo.com 
  

       
 

 

 

 

 




