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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมของผู้ป ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มเพื่ อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างยั่งยื น และ
(2) ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเป็น องค์กรแห่งนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการและสมาชิกใน
โครงการนวัตกรรม 3 สาขาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน จานวน 531 คน เครื่องมือ
ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถามที่ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ ากั บ .987 และสถิ ติ ที่ ใช้ คื อ ค่ า ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยตัวแบบสมการเชิงโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมลิสเรลเวอร์ชั่น 8.72
ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ งสาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเป็ น องค์ ก รแห่ งนวั ต กรรมของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมฯ จานวน 6 ปัจจัย ได้แก่ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม ความสามารถใน
การจัดการความรู้ ความสามารถในการจัดการนวัตกรรม ความสามารถในการจัดการเทคโนโลยีการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
และความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจัยแต่ละตัวส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมฯ ดังนี้ (1) ปัจจัยที่ส่งผล
ทางตรงต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมฯ เรียงลาดับตามค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการ
นวัตกรรม ความสามารถในการจัดการเทคโนโลยี และความสามารถในการจัดการความรู้ (2) ปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อการเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมฯ เรียงลาดับตามค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
ความสามารถในการจัดการความรู้ ความสามารถในการจัดการนวัตกรรม และความสามารถในการจัดการเทคโนโลยี และ
(3) ปัจจัยที่ส่งผลรวมต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมฯ เรียงลาดับตามค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ คุณลักษณะของ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการนวั ต กรรม ความสามารถในการจั ด การนวั ต กรรม ความสามารถในการจั ด การเทคโนโลยี แ ละ
ความสามารถในการจัดการความรู้
คาสาคัญ: องค์กรแห่งนวัตกรรม ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
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Abstract
This study aimed to construct a causal relationship model leading to innovative organizations of
small and medium-sized enterprises for sustainable competitive advantages, and examine the consistency
between the causal model and empirical evidence. The study was carried out through the two phases.
Five hundred and thirty-one entrepreneurs and innovation project members of three industrial firms in
Thailand were selected through multi-stage sampling. A questionnaire with reliability of .987 was used as
the instrument. Statistics was employed for data analysis in terms of percentages, mean, standard
deviation, Pearson correlation, factor analysis, and path analysis to find out causal relationship using
Structural Equation Models (SEM) via LISREL 8.72. It was revealed that causal relationship models leading
to innovative organizations consisted of six factors. They are characteristics of innovative entrepreneurs,
their knowledge, innovation and technology skills, being innovative organizations, and obtaining
sustainable competitive advantages. Considering the influential factors leading to innovative organizations
from most to least, innovation management was ranked highest, followed by technology and knowledge
management skills. Indirect factors which caused innovative organization ranking from most to least were
innovative entrepreneurs’ characteristics, their knowledge, innovation, and technology management skills,
respectively. Finally, factors that holistically affected innovation organizations included characteristics of
innovative entrepreneurs, innovation, technology and knowledge management skills.
Key words: Innovative Organization; Sustainable Competitive Advantage.

บทนา
นวัตกรรม ถือเป็ นเครื่องมื อสาคั ญในการบริหาร
การเปลี่ ยนแปลง (Change) ในโลกยุ คเศรษฐกิ จเชิ ง
สร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) จากการนาความรู้และ
เทคโนโลยีไปใช้เป็นต้นทุนสาคัญที่นาไปสู่การเกิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและเทคโนโลยี ในรู ปแบบต่ าง ๆ เพื่ อใช้ ในการ
บริหารจัดการร่วมกับการสร้างผลิตภาพ อันจะนามาซึ่งการ
เกิดธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ยังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างก้าวกระโดด
ประเทศไทยได้ มี การจั ดตั้ งส านั กงานนวั ตกรรม
แห่ งชาติ (สนช.) เมื่ อวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2546 และได้ มี การ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบขององค์ ก รไปสู่ ก ารเป็ น ส านั ก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2552 ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา สนช. ได้ริเริ่มพัฒนา
บนแนวทางของการร่วมรังสรรค์โครงการนวัตกรรมระหว่าง
สนช. และภาคเอกชน โดยการบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
ธุ รกิ จ ควบคู่ กั น ไป ให้ ก ารสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ นวั ต กรรมแก่
ผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 680 โครงการ ทั้งในด้านวิชาการ
และการเงิ น ไปแล้ วมากกว่ า 640 ล้ านบาท ซึ่ งก่ อให้ เกิ ด
มูลค่าการลงทุนในธุรกิจใหม่ประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่ง
ครอบคลุมธุรกิจนวัตกรรมทั้งในด้านชีวภาพเชิงเศรษฐนิเวศ

รวมทั้งการออกแบบและแก้ ไขปั ญหา และเพื่ อให้ เกิดการ
ยกระดับความสามารถด้ านนวั ตกรรมให้ เป็ นที่ แพร่หลาย
โดยเฉพาะการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมออกไปสู่ตลาดทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ โดยมี ความร่ วมมื อกั บสถาบั น
การเงิน 9 แห่ง ในการให้สินเชื่อค้าประกัน ร่วมลงทุน และ
เป็นผู้สนับสนุนบริการทางการเงิน เพื่อให้การช่วยเหลือการ
จัดตั้งบริษัท และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงต่อไป
จากการดาเนินงานที่สาคัญของ สนช. ที่ผ่านมา
เป็นกระบวนการที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศไทย
และเมื่อพิจารณาสถานการณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ทั้งประเทศในปี 2556 มีจานวนทั้งสิ้น
2,709,072 ราย ร้อยละ 99.74 ของวิสาหกิจทั้ งประเทศ
(ส านั ก งานส่ งเสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม,
2556) จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น
รากฐานสาคัญของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและในอนาคต
หากประเทศไทยสามารถสร้ างคุ ณ ลั กษณะของ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Schumpeter, 1934) ที่ มี ค วาม
สามารถปรับองค์กรของตนให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมโดย
ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ (นรวัฒน์ ชุติวงศ์, 2554) ก็จะทาให้เกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นจานวนมากขึ้น ผู้ประกอบการ
ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมมีบทบาทสาคัญยิ่ง
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ต่ อ การพั ฒ นาประเทศทั้ งในเชิ งเศรษฐกิ จและเชิ งความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (สมนึ ก เอื้อจิระพงษ์ พันธ์, 2553)
โดยผู้ประกอบการจะต้ องมีความสามารถในเชิงนวัตกรรม
(Dorf, 2008) เพื่อสร้างความสามารถในการจัดการนวัตกรรม
ให้เกิดขึ้นกับองค์การ รวมไปถึงมีความสามารถในด้านการ
จัดการความรู้ ทั้งความรู้ที่ผู้ประกอบการมีอยู่ ความรู้ต่าง ๆ
ที่สามารถเข้าถึงได้ และสามารถใช้ความรู้เหล่านั้นได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ วย (Gurteen, 1998) ทั้ งนี้ ผู้ ประกอบการ
ต้ องมี ความสามารถใช้ เทคโนโลยี ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
เพื่ อที่ จะสามารถบริ หารจั ดการและพั ฒนาเทคโนโลยี เพื่ อ
ตอบสนองต่ อการเปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ ตลอดเวลา

87

(นภดล เหลืองภิรมย์, 2555) ก็จะทาให้ประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน (รูปที่ 1) ปัจจัยที่
มี ผลต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรมของผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ดั้งนั้นจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ซึ่งก็
จะสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่ต้องการเพิ่ม
จานวนผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมฯ ในอนาคตต่อไป

ความสามารถใน
การจัดการความรู้
KNOWCA

คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการนวัตกรรม
INNOENT

ความสามารถใน
การจัดการ
นวัตกรรม
INNOCA

การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม
INNOVORG

ความได้เปรียบใน
การแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน

ความสามารถใน
การจัดการ
เทคโนโลยี
TECHNOCA

รูปที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบสมการโครงสร้างการเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีการวิจัย
ประชากร คือผู้ประกอบการและสมาชิกในโครงการ
นวัตกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมกลุ่ม
ชีวภาพ 221 โครงการ กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
174 โครงการและกลุ่มการออกแบบและแก้ไขปัญหา 285
โครงการ รวมทั้งสิ้น 680 โครงการ (สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ, 2556)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ประกอบการและสมาชิก
ในโครงการนวัตกรรม 3 สาขาอุตสาหกรรมในประเทศไทย
โดยใช้ วิธี การค านวณขนาดกลุ่ มตั วอย่ างของ Hair, et al.,
2010 (อ้างจาก สุวิมล ติรกานันท์ , 2553) คานวณจาก 20
เท่าของจานวนพารามิเตอร์ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย

ตัวแปรสังเกตได้ ภายนอก 6 ตั วแปรและตั วแปรสั งเกตได้
ภายใน จานวน 20 ตัวแปร จึงทาให้มีจานวนตัวแปรทั้งสิ้น
26 ตั วแปร เมื่ อ ค านวณกลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น 20 เท่ าของ
พารามิเตอร์หรือตัวแปร ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้ งนี้ ซึ่ งเท่ ากั บ 520 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ มตั วอย่ างหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Cluster Sampling) โดยเริ่มต้ นการ
สุ่มตัวอย่างจากการแบ่งกลุ่มธุรกิจทั้งหมดออกเป็น 3 กลุ่ม
ธุรกิจแล้วสุ่มตัวอย่างจากโครงการนวัตกรรม 680 โครงการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างจาก
โครงการละ 6 คน ที่ มี ต าแหน่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบการหรื อ
ผู้ บ ริ หารโครงการนวั ตกรรมหรื อเป็ นสมาชิ กในโครงการ
นวัตกรรมซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจานวนทั้งสิ้น 531 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ น ค าถามปลายปิ ด เป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า 4 ระดั บ (ยุ ท ธนา ภาระนั น ท์ , 2550) เป็ น
คาถามเกี่ ยวกั บ คุ ณ ลัก ษณะของการเป็ น ผู้ป ระกอบการ
นวั ต กรรม ความสามารถในการจั ด การความรู้ ความ
สามารถในการจั ด การนวั ต กรรม ความสามารถในการ
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จั ด การเทคโนโลยี การเป็ น องค์ ก รแห่ งนวั ต กรรม และ
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อด าเนิ นการ
ดังนี้ (1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา การพิ จารณา
ด้านเนื้ อหา ความหมาย และการใช้ภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านนวัตกรรม ซึ่งข้อคาถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.5-1.00
ถ้ ามี ค่ าไม่ น้ อยกว่ า 0.50 ถื อว่ าเป็ น ค่ าความเที่ ยงตรงที่
เหมาะสมสามารถน ามาใช้ ได้ (2) ตรวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสร้าง โดยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแล้วไปทดลอง
กั บกลุ่ มประชากรที่ มี ลั กษณะใกล้ เคี ยงกั บ กลุ่ มตั วอย่ าง
จานวน 30 ชุด ด้วยวิธีสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า
ผลการวิเคราะห์ข้อคาถามกับตัวแปรแต่ละด้าน ทั้ง 26 ตัว
แปร เป็นโครงสร้างที่สอดคล้องกันและ (3) วิเคราะห์หาค่ า
ความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของชุดแบบสอบถามมี
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด .987 จึงมีความน่าเชื่อถือ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี ขั้ น ตอนดั งนี้ (1) เตรี ย ม
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (2) ขอหนังสือ
แนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อ
ขอความร่ วมมื อและท าหนั งสื อไปยั งบริ ษั ทฯ ต่ าง ๆ ทาง
ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ (Line
& Google Application) และส่ งด้ วยตั วเอง จ านวน 1,380
ฉบั บ (3) ผลการตอบกลั บ คื น ของโครงการที่ เป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 134 โครงการ รวมทั้งสิ้น 531 คน (ร้อยละ
38.48) เพื่ อน ามาใช้เป็ นตั วแทนของผู้ ประกอบการและ
สมาชิ ก ในโครงการนวั ต กรรมรายสาขาอุ ต สาหกรรม 3
สาขาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งผ่านเกณฑ์ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมอย่างน้อย 520 ตัวอย่าง
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ได้รับการ
ตอบกลับคืนมา 531 ฉบับ ดาเนินการดังนี้ (1) วิเคราะห์เพื่อ
หาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) กับค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถาม แล้ ว ปรั บ ปรุ งแบบสอบถามพิ จ ารณา
ค่ าอ านาจจ าแนกของแต่ ละข้ อค าถามโดยการวิ เคราะห์
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวมที่หัก
คะแนนข้อนั้นออก ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาข้อคาถามที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมไม่ ต่ ากว่ า 0.30 ที่ ระดั บนั ยส าคั ญ .05 (Gene, et al.,
1995) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวมทุกข้อ ส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่า 0.30 แสดงว่า
ข้อคาถามมีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (2) การตรวจสอบ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละปัจจัย โดย
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเบ้ ความโด่ง เพื่อพิจารณาการแจกแจงว่าเป็นโค้งปกติ
หรือไม่ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก ทั้ง 6 ตัวแปรของ

ตัวแปรแฝง คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีค่าอยู่
ในระดับมากทุกตัวแปรและเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปร
สังเกตได้ภายใน จานวน 20 ตัวแปร มีค่าอยู่ในระดับมากทุก
ตัวแปร ซึ่งบ่งชี้ตัวแปรแฝงภายในทั้ง 5 ตัวแปร มีค่าอยู่ใน
ระดั บ มากเช่ น เดี ย วกั น และเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ความเบ้
(Skewness) พบว่า ลักษณะของการแจกแจงของข้อมูลของ
ตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่เบ้ทางลบ (Negatively Skewed)
พิจารณาได้จากค่าความเบ้ของข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีค่าเป็นลบ
ยกเว้นตัวแปรสังเกตได้ X1 ที่เบ้ทางบวก (Positively Skewed)
แสดงให้เห็นว่าค่าคะแนนของตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่มีค่า
คะแนนอยู่ ในกลุ่ มสู ง (ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี , 2547) และเมื่ อ
พิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) ลักษณะของการแจกแจง
ของข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ ส่วนใหญ่มีความโด่งมากกว่า
โค้งปกติ (Leptokuric) ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากค่าความ
โด่งของตัวแปรสังเกตได้ ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวก ยกเว้นตัว
แปรสังเกตได้ X2, X4, Y1, Y4, Y5, Y7, Y9, Y16, Y18, Y19
และ Y20 ที่ มี ค วามโด่ งน้ อ ยกว่ า โค้ งปกติ (Platykurtic)
แสดงให้เห็นว่าค่าคะแนนของตัวแปรสังเกตได้ ส่วนใหญ่ มี
การกระจายของข้อมูลออกจากค่าเฉลี่ยน้อยกว่าการแจกแจง
ปกติ (Glass & Hopkins, 1995)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติ
เชิ งพรรณนา ได้ แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์สัน การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ เป็ น
การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยตัวแบบ
สมการเชิงโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) 8.72
ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยสถิ ติ อ นุ ม านน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ ออกเป็ น 2 ขั้ นตอน ดั งนี้ (1) การสร้ างรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่ อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และ (2) การ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม เพื่ อ สร้า งความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์
และเพื่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ สั ญ ลั กษณ์ ต่ าง ๆ ใน
รู ปแบบความสั มพั นธ์ เชิ งสาเหตุ ของการเป็ นองค์ กรแห่ ง
นวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ มเพื่ อ สร้ างความได้ เปรี ย บในการแข่ งขั น อย่ างยั่ งยื น
ตลอดจนชื่อของตัวแปรที่เป็นภาษาอังกฤษแบบย่อและชื่อ
ตัวแปรภาษาไทย จะนาเสนอรายสัญลักษณ์ ชื่อตัวแปรและ
ความหมาย ดังนี้
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แทน ความสั ม พั น ธ์ ในเชิ งสาเหตุ แ ละผล โดยตั วแปรที่ อ ยู่ ต้ น ลู ก ศร คื อ ตั วแปรสาเหตุ
ส่วนตัวแปรที่อยู่ปลายของลูกศร คือ ตัวแปรผล
แทน ตัวแปรแฝงหรือตัวแปรปัจจัย
แทน ตัวแปรสังเกตได้
โดยมีรายการตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ดังนี้
ตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปร คือ
INNOENT
แทน คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
ตัวแปรแฝงภายใน 5 ตัวแปร คือ
KNOWCA
แทน ความสามารถในการจัดการความรู้
INNOCA
แทน ความสามารถในการจัดการนวัตกรรม
TECHNOCA
แทน ความสามารถในการจัดการเทคโนโลยี
INNOVORG
แทน การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
SUSTAINA
แทน ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก จานวน 6 ตัวแปรของตัวแปรแฝง INNOENT ประกอบด้วย
X1
แทน นวัตกร (INNOTOR)
X2
แทน บทบาท (ROLE)
X3
แทน ความคิดใหม่ (IDEA)
X4
แทน มุ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ECO)
X5
แทน การเป็นผูป้ ระกอบการ (ENTREP)
X6
แทน ความรู้ (KNOWLEDGE)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน จานวน 3 ตัวแปรของตัวแปรแฝง KNOWCA ประกอบด้วย
Y1
แทน กระบวนการสร้างความรู้ (AWARE)
Y2
แทน การนาไปใช้ (ประยุกต์ใช้ความรู้) (APPLY)
Y3
แทน การบริหารจัดการ (ผสมผสานกับทรัพยากร) (ADMIN)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน จานวน 2 ตัวแปรของตัวแปรแฝง INNOCA ประกอบด้วย
Y4
แทน กระบวนการและเครื่องมือ (PROCESS)
Y5
แทน ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่(PRODUCT)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน จานวน 3 ตัวแปรของตัวแปรแฝง TECHNOCA ประกอบด้วย
Y6
แทน ความสามารถในการผลิต (TECHPRO)
Y7
แทน ความสามารถในการลงทุน (INVEST)
Y8
แทน ความสามารถในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี (TECHINN)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน จานวน 3 ตัวแปรของตัวแปรแฝง INNOVORG ประกอบด้วย
Y9
แทน วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทางาน (CULTURE)
Y10
แทน ผู้บริหาร การจัดการ (MANAGER)
Y11
แทน โครงสร้างองค์การ (ORGAN)
Y12
แทน มุมมองระยะยาว (VIEW)
Y13
แทน การทางานเป็นทีม (TEAM)
Y14
แทน การพัฒนาบุคลากร (DEVELOP)
Y15
แทน คุณค่ากับพันธกิจ (VALUE)
ตัวแปรสังเกตได้ภายใน จานวน 5 ตัวแปรของตัวแปรแฝง SUSTAINA ประกอบด้วย
Y16
แทน ต้นทุน (COST)
Y17
แทน ความแตกต่าง (DIFF)
Y18
แทน นวัตกรรม (INNOV)
Y19
แทน กลยุทธ์ (STRA)
Y20
แทน มุ่งตลาดเฉพาะ (FOCUS)
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นวัตกรรมและเป็นตัวแปรแฝงภายในจานวน 5 ตัวแปร คือ
ความสามารถในการจัดการความรู้ ความสามารถในการ
จัดการนวัตกรรม ความสามารถในการจัดการเทคโนโลยี
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและความได้เปรียบในการ
แข่ ง ขั น อย่ า งยั่ ง ยื น ได้ ย กร่ า งรู ป แบบ โดยยึ ด แนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น หลั ก ในการสร้ า ง
รูปแบบเชิงสมมุติฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
เป็ น องค์ ก รแห่ งนวั ต กรรมของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน (รูปที่ 2)

ผลการวิจัย
1. ผลการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการเป็ น องค์ ก รแห่ งนวั ต กรรมของผู้ ป ระกอบการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม เพื่ อ สร้ า งความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระ
จานวน 6 ตัวแปร จาแนกเป็นตัวแปรแฝงภายนอก จานวน
1 ตั ว แปร คื อ คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
X2
บทบาท
ROLE

X1
นวัตกร
INNOTOR

Y4 กระบวนการ และ
เครื่องมือ PROCESS
Y5 ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
บริการใหม่
PRODUCT

X3
ความคิดใหม่
IDEA

X4
มุ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ECO

X5การเป็น
ผู้ประกอบการ
ENTREP

X6
ความรู้
KNOLWEDGE

คุณลักษณะของ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
นวัตกรรม
INNOENT

Y1กระบวนการ
สร้างความรู้
AWARE

Y6ความสามารถใน
การผลิต TECHPRO
Y7ความสามารถใน
การลงทุน INVEST

ความสามารถใน
การจัดการ
เทคโนโลยี
TECHNOCA

ความสามารถใน
การจัดการ
นวัตกรรม
INNOCA

ความสามารถใน
การจัดการความรู้
KNOWCA

Y2การนาไปใช้
APPLY
Y3การบริหาร
จัดการ
ADMIN

Y8ความสามารถใน
ด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีTECHINN
Y9 วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการ
ทางาน CULTURE
Y10 ผู้บริหาร การจัดการ MANAGER

Y11 โครงสร้างองค์กร ORGAN

การเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม
INNOVORG

Y16
ต้นทุน COST

Y12 มุมมองระยะยาว VIEW

Y17
ความแตกต่าง DIFF

Y13 การทางานเป็นทีม TEAM

Y18
นวัตกรรม INNOV

Y14 การพัฒนาบุคลากร DEVELOP
Y 15 คุณค่ากับพันธกิจ VALUE

ความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน
SUSTAINA

Y19
กลยุทธ์ STRA
Y20
มุ่งตลาดเฉพาะ FOCUS

รูปที่ 2 รูปแบบเชิงสมมุติฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
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0.88
X1
นวัตกร
INNOTOR

0.86**

0.39

Y4 กระบวนการ และ
เครื่องมือ PROCESS

X4
มุ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ECO

3.98** 4.06**

Y6ความสามารถใน
การผลิต TECHPRO

0.73

Y7ความสามารถใน
การลงทุน INVEST

0.19

Y8ความสามารถใน
ด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีTECHINN

0.99
0.85
0.97
0.68
0.67
0.72

1.00

10.93**
8.30*

0.26**

0.30
0.21**

ความสามารถใน
การจัดการ
เทคโนโลยี
TECHNOCA

0.21

Y10 ผู้บริหาร การจัดการ MANAGER
Y11 โครงสร้างองค์กร ORGAN
Y12 มุมมองระยะยาว VIEW

0.23

0.88**

Y1กระบวนการ
สร้างความรู้
AWARE
Y2การนาไปใช้
APPLY
Y3การบริหาร
จัดการ
ADMIN

0.50

0.55

0.41

0.12

0.35

0.14*

0.01
การเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม
INNOVORG

0.07**
0.02**

Y16ต้นทุน COST

0.27
Y17ความแตกต่าง DIFF

0.87**

0.12**
0.19**
Y14 การพัฒนาบุคลากร DEVELOP

0.12**
0.24**

Y13 การทางานเป็นทีม TEAM

Y 15 คุณค่ากับพันธกิจ VALUE

ความสามารถใน
การจัดการความรู้
KNOWCA

0.23**

0.35**

Y9 วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการ
ทางาน CULTURE

0.15

ความสามารถในการ
จัดการนวัตกรรม
INNOCA

0.32**
0.44

1.72**

X6
ความรู้KNOLWEDGE

0.37**
10.96**

0.53

X5การเป็น
ผู้ประกอบการ
ENTREP

0.92

คุณลักษณะของ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
นวัตกรรม
INNOENT

0.30

Y5 ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
บริการใหม่PRODUCT

0.80

0.72

X3
ความคิดใหม่
IDEA

X2
บทบาท
ROLE

1.18**
0.63

0.71

0.94
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ความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน
SUSTAINA

0.27**

0.30**

Y18นวัตกรรม INNOV
Y19กลยุทธ์ STRA

- 0.00
Y20 มุ่งตลาดเฉพาะ FOCUS

0.67
0.84
0.60
0.56
1.00

Chi-square = 416.32, df = 183, P = 0.00000, RMSEA = 0.049,
GFI = 0.94, AGFI = 0.89, CFI = 0.98, CN = 275.08, * P<.05, ** P<.01
รูปที่ 3 ค่าสถิติจากรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (รูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์)
2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
รู ปแบบความสั มพั นธ์ เชิ งสาเหตุ ของการเป็ นองค์ กรแห่ ง
นวัต กรรมของผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่ อม เพื่ อ สร้างความได้ เปรี ยบในการแข่งขั น อย่า ง
ยั่งยื น กั บ ข้ อ มู ล เชิงประจั กษ์ พ บว่ า รูป แบบที่ ได้ จากการ
สร้ า งในขั้ น ตอนที่ 1 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ โดยค่าไค-สแควร์ลดต่าลงเป็น 416.32 ที่องศา

อิสระเท่ากับ 183 และ ค่า P= .00000 ทั้งนี้เนื่องจากการ
แจกแจงของข้อมูลในตัวแปรสังเกตได้ภายนอกมีลักษณะ
การแจกแจงที่ ไ ม่ ป กติ ซึ่ ง หากจะใช้ ค่ า ไค-สแควร์ เป็ น
ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนได้นั้น ต้องมีการแจกแจง
ของข้อ มูล เป็น ปกติ ไม่มีค่าความโด่งหรือ ความโด่ง ต้อง
เท่า กับ ศูน ย์ จึง ได้พ ิจ ารณาค่า รากที ่ส องของค่า เฉลี ่ย
ก าลั ง สองของค่ าส่ ว นที่ เหลื อในรู ป คะแนนมาตรฐาน
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(Standardized RMR) มีค่าเท่ ากับ .037 ค่ารากที่สองของ
ค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการ
ประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .049 เป็นไปตามเกณฑ์
นั่นคือ ค่า (RMSEA) น้อยกว่า .5 ค่าดัชนี GFI, AGFI, CFI
และ ค่า CN คือ .94, .89, .98 และ 275.08 ตามลาดับ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ นั่ น คื อ ค่ า GFI, AGFI, CFI ต้ อ งมี ค่ า
ตั้งแต่ .90-1.00 เป็ น รูป แบบที่ เหมาะสมและพอดี และ
หากค่า AGFI มีค่าอยู่ระหว่าง .85-.90 ก็ถือว่าเป็นรูปแบบ
ที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้ค่า AGFI มีค่าอยู่ระหว่าง
.85-.90 นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดกลุ่ ม ของตั ว อย่ า ง และความ
ซับซ้อนของรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
เล็กด้วย (Sebastian-Dominik, 2007) และค่า CN ต้องมี
ค่าที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 200 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งบ่งชี้ว่า

รูปแบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุของการเป็นองค์กรแห่ ง
นวั ต กรรมของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มเพื่ อ สร้างความได้ เปรีย บในการแข่ งขั น อย่า ง
ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถ
แสดงค่ า สถิ ติ จ ากรู ป แบบที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ (รูปที่ 3)
ผลการวิจัยข้างต้น ได้วิ เคราะห์แยกค่าอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปร
แฝง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มเพื่ อ สร้างความได้ เปรีย บในการแข่ งขั น อย่า ง
ยั่งยืน (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ค่าอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม ระหว่างตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ตัวแปรเหตุ
ตัวแปรผล
KNOWCA
INNOCA
TECHNOCA
INNOVORG
SUSTAINA
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปรเหตุ
ตัวแปรผล
KNOWCA
INNOCA
TECHNOCA
INNOVORG
SUSTAINA

INNOENT
IE

TE
DE
10.93**
10.93**
(2.14)
(2.14)
12.27** 3.97* 8.30*
(2.45) (1.96) (0.49)
10.96**
10.96**
(2.15)
(2.15)
11.10** 11.10**
(2.20) (2.20)
11.24** 11.24**
(2.27) (2.27)

TE

TE
0.15
(0.09)
0.02*
(0.10)
0.16
(0.09)

TECHNOCA
IE
DE

0.21
(0.00)

0.21
(0.00)

0.32**
(0.12)
0.28*
(0.10)

0.32**
(0.12)

KNOWCA
IE

0.28**
(0.10)

TE = Total Effect (อิท ธิพลรวม), IE = Indirect Effect
(อิทธิพลทางอ้อม), DE = Direct Effect (อิทธิพลทางตรง)

TE

INNOCA
IE

0.88**
(0.25)
0.77**
(0.22)

0.00
(0.13)
0.77**
(0.22)

DE

DE

0.15
(0.09)
0.14
(0.10)
0.02
(0.09)

0.12
(0.10)
0.14
(0.09)

INNOVORG
TE
IE
DE

0.87**
(0.10)

0.88**
(0.25)

SUSTAINA
TE
IE
DE

0.87**
(0.10)

ค่ า ในวงเล็ บ คื อ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน
(Standard Error: S.E.)*P< .05 หรือ **P< .01
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติของรูปแบบ ตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้
Chi-square (x2)Chi-square = 416.32, df = 183, p = 0.00000, RMSEA = 0.049, GFI = 0.94, AGFI = 0.89,
CFI = 0.98,CN = 275.08
ตัวแปร
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
สังเกตได้
ความเที่ยง 0.50 0.45 0.59 0.37 0.61 0.47 0.27 0.81 0.56 0.01 0.15 0.03 0.32 0.33 0.28
ตัวแปร
Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 X1 X2 X3 X4 X5 X6
สังเกตได้
ความเที่ยง 0.33 0.16 0.40 0.44 0.00 0.12 0.04 0.29 0.28 0.20 0.08
TECHNO
ตัวแปรแฝง KNOWCA
INNOCA
INNOVORG SUSTAINA
CA
R Square
0.50
0.98
0.57
0.71
0.98
(R2)
ตารางที่ 3 ค่ าสหสั ม พั น ธ์ ระหว่ างตั วแปรแฝงในรูป แบบความสั ม พั น ธ์เชิ งสาเหตุ ข องการเป็ น องค์ ก รแห่ งนวั ต กรรมของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ตัวแปร
KNOWCA
INNOCA
TECHNOCA
INNOVORG
SUSTAINA
INNOENT
KNOWCA

1.00

INNOCA
TECHNOCA

0.78
0.53

1.00
0.83

1.00

INNOVORG
SUSTAINA

0.58
0.68

0.83
0.87

0.75
0.76

1.00
0.98

1.00

INNOENT

0.71

0.97

0.75

0.80

0.83

จากตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ปกติ ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พบว่ ามี ค่ าอยู่ ระหว่ าง 0.53-0.98 โดยตั วแปรแฝงคู่ ที่ มี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
(INNOVORG) กับความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
(SUSTAINA) ส่วนตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธ์กันต่าสุด คือ
ความสามารถในการจั ดการความรู้ (KNOWCA) กั บความ
สามารถในการจัดการเทคโนโลยี (TECHNOCA)

สรุปและอภิปรายผล
รูป แบบความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุข องปัจจัย ที่มี
ผลต่ อการเป็ น องค์ กรแห่ งนวั ต กรรมของผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน มี ความสอดคล้องกลมกลืนกั บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
นวัต กรรมฯ จานวน 6 ปัจจัย โดยปัจ จัยแต่ล ะตัว ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.00

1. ปัจจัยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
นวัตกรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของพนิดา สัตโยภาส
และคณะ (2557) พบว่า ความได้เปรีย บในการแข่งขัน
ของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มเกิ ด จากภาวะการ
ประกอบการและการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม
ของผู้ประกอบการและยังสอดคล้องกับแนวคิดของสมนึก
เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2553) ที่กล่าวว่า บทบาทของการเป็น
ผู้ประกอบการจะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ทางนวัตกรรมได้ก็ต่อเมื่อมีการผสมผสานของสภาวะการ
เป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการจัดการความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปัจ จัย ความสามารถในการจัด การความรู้
ซึ่งปั จ จัย นี้ เป็ น ปั จจั ยที่ ส่งผลทางตรงต่อ การเป็ น องค์ ก ร
แห่ งนวั ต กรรมฯ สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของสมนึ ก
เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2553) พบว่า การพัฒนาความสามารถ
ในการจัด การความรู้จ ะต้ อ งพัฒ นามุม มองด้า นความรู้
ในมิติของความเชี่ยวชาญการเรียนรู้ และสารสนเทศไป
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พร้ อม ๆ กั นจึ งจะน าไปสู่ ก ารเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการ
จั ด การความรู้ ที่ ส ามารถท าให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถ
พั ฒ นาระดั บ ความสามารถทางนวั ต กรรมได้ แ ละยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพยัต วุฒิรงค์ (2557) ที่กล่าวว่า
องค์การจาเป็นต้องสนับสนุนให้พนักงานในองค์การมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กล้าคิด กล้าทา กล้าเสี่ยงเพื่อสร้าง
สิน ค้ า บริ การหรือ กระบวนการใหม่ ซึ่ งท าให้ อ งค์ การมี
ความมุ่งมั่นและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทาให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้
3. ปัจจัยความสามารถในการจัดการนวัตกรรม
ซึ่งปัจจัยนี้เป็น ปัจ จัย ที่ส่งผลทางตรงต่อ การเป็น องค์ก ร
แห่งนวัตกรรมฯ สอดคล้องกับวลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ (2557)
พบว่าองค์ประกอบที่ใช้วัดนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
กับธุรกิ จท่ องเที่ ยวในระดั บวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อม คื อ นวัตกรรมผลิ ตภั ณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ
โดยดัชนีชี้วัดของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คือ การนาเสนอสินค้า/
บริการท่องเที่ยวใหม่ การปรับปรุงรูปแบบของสินค้า/บริการ
ใหม่ และการสร้างความหลากหลายให้กับสินค้า/บริการ ส่วน
ดัชนี ชี้วัดนวัตกรรมกระบวนการคือการปฏิ บั ติ ใหม่ ๆ เพื่ อ
สนั บสนุ นสิ นค้ า/บริ การ และการปรั บปรุ งกระบวนการ/
ขั้นตอนการท างาน นอกจากนี้ยั งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
พยัต วุฒิรงค์ (2555) ที่กล่าวว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่ อน าไปบรรจุ ในสิ นค้ า และบริ การของธุ รกิ จเป็ นสิ่ งที่ มี
ความจาเป็ นมาก และเป็นปัจจัยแห่ งความสาเร็จของธุรกิจ
ผู้ บริ หารต้ องตระหนั กถึ งความส าคั ญ ของนวั ตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพราะถ้าส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ในองค์ การได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพแล้ ว ย่ อมน าไปสู่ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้จริง
4. ปัจจัยความสามารถในการจัดการเทคโนโลยี
ซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อการเป็นองค์กรแห่ง
นวั ตกรรมฯ สอดคล้ องกั บณั ฐสิ ทธิ์ เกิ ดศรี (2553) พบว่ า
แนวทางการพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการประเมินระดับ
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษั ท
อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เนื่องจากแต่ละองค์กร
จ าเป็ นต้ องเข้ าใจถึ งขี ดความสามารถทางเทคโนโลยี และ
นวั ต กรรมที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น และวิ เคราะห์ ถึ งระดั บ ขี ด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ จาเป็นต้องมี
เพื่ อบรรลุเป้าหมายในอนาคต นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกั บ
แนวคิดของนภดล เหลืองภิรมย์ (2555) ที่กล่าวว่าความสาคัญ
ของเทคโนโลยีอยู่ที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่ อที่ จะได้สามารถบริหาร จัดการ พั ฒนา
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา จะส่งผลให้องค์กรในประเทศและคนในประเทศ

สามารถปรับตัว และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนได้
5. ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมสอดคล้อง
กับนรวัฒน์ ชุติวงษ์ (2554) พบว่า ปั จจัยด้ านการให้ ความ
ส าคั ญกั บบุ คลากรในองค์ กรเป็ นปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและสอดคล้องกับ
กุศล ทองวัน (2553) พบว่า ปั จจั ยที่ ส่ งเสริมให้ เกิ ดองค์ กร
แห่ งการเรียนรู้มี ความสัมพันธ์กับระดับการเป็ นองค์กรแห่ ง
นวัตกรรม
6. ปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
สอดคล้ องกั บทวี เกี ยรติ ประพฤติ ตระกู ล (2553) พบว่ า
ภาพรวมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ไ ด้
ด าเนิ นการในประเทศไทยยั งสามารถพั ฒ นาให้ เกิ ดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ โดยการปรับตัวแบบการจัดการ
องค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์การที่เป็นอยู่
และยังสอดคล้ องกั บแนวคิดของ ไพโรจน์ ปิ ยะวงศ์ วัฒนา
(2556) ที่กล่าวว่า ผลการประกอบการขององค์กรที่สูงกว่า
ค่ าเฉลี่ ยอุ ตสาหกรรมหรื อสู งกว่ าคู่ แข่ งขั นแสดงให้ เห็ นว่ า
องค์กรนั้น ๆ มีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขัน อาจกล่าว
ได้ว่า การพิ จารณาว่ าองค์ กรใดมี ความได้ เปรียบเหนื อกว่ า
คู่แข่งสามารถพิจารณาได้จากผลประกอบการขององค์กร
นั่นเอง
ทั้งนี้ ปัจจัย ที่ส่งผลทางตรงต่อ การเป็นองค์ก ร
แห่งนวัตกรรมฯเรียงลาดับตามค่าอิทธิพลจากมากไปหา
น้ อ ย ได้ แก่ ความสามารถในการจั ด การนวั ต กรรม
ความสามารถในการจัดการเทคโนโลยีและความสามารถ
ในการจัดการความรู้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยข้างต้น ตัวเลขที่แสดงค่าอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรแฝง
ต่าง ๆ ที่ มี ผลต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรมเพื่ อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขั นได้ อย่ างยั่งยื น ชี้ ให้ เห็ นเชิ ง
ประจักษ์ ว่าการส่ งเสริมให้ ผู้ประกอบการวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมมากขึ้นนั้น
ควรมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้
1. ก ารพั ฒ น าคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ขอ งก ารเป็ น
ผู้ประกอบการนวัตกรรม (INNOENT) โดยเฉพาะในเรื่อง
การมุ่ งประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ความคิ ด ใหม่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการ นวัตกรและบทบาท
2. การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้
(KNOWCA) โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการสร้างความรู้
และการบริหารจัดการ (ผสมผสานทรัพยากร)
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3. การพั ฒ นาความสามารถในการจั ด การ
นวัต กรรม (INNOCA) โดยเฉพาะในเรื่ องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่
หรือบริการใหม่
4. การพั ฒ นาความสามารถในการจั ด การ
เทคโนโลยี (TECHNOCA) โดยเฉพาะในเรื่องความสามารถ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและความสามารถในการลงทุน
5. การพั ฒ นาการเป็ น องค์ ก รแห่ ง นวั ต กรรม
(INNOVORG) โดยเฉพาะในเรื่ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากร
คุ ณ ค่ า กั บ พั น ธกิ จ การท างานเป็ น ที ม โครงสร้ างองค์ ก ร
มุมมองระยะยาว
6. การพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน (SUSTAINA) โดยเฉพาะในเรื่อ งความแตกต่า ง
กลยุทธ์และนวัตกรรม
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