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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาแบบจําลองของลักษณะองคการทีเ่ ปนเลิศทีม่ อี ทิ ธิพลตอผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จากประชากรและกลุมตัวอยางของ
ผูประกอบการธุรกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยทั้งหมด 17 จังหวัด ซึ่งคัดเลือกโดยใชวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) การสุมเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนือ่ งจากขอมูลในการประกอบธุรกิจมีความสําคัญและตองใหผปู ระกอบการ
สมัครใจ จํานวน 400 ราย ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
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การวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเชิงพรรณา และการวิเคราะหสถิตพิ หุตวั แปรโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อตองการพิสูจนตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองของ
องคประกอบ ลักษณะขององคการที่เปนเลิศใน 6 ดาน ไดแก 1) การนําองคการ 2) วางแผนเชิงกลยุทธ
3) การมุง เนนลูกคา 4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 5) การมุง เนนบุคลากร และ 6) การมุง เนน
การปฏิบตั กิ าร โดยผลการวิจยั พบวา การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
นั้นผานและอยูในระดับดี ( - test) ความนาจะเปน (p-value) เทากับ 0.014, ( /df) เทากับ 1.34,
CFI เทากับ 0.97, GFI เทากับ 0.96, AGFI เทากับ 0.98, RMSEA เทากับ 0.02, SRMR เทากับ 0.01 และ
0.05 นอกจากนี้ผลการวิจัยแสดงวา ลักษณะองคการที่เปนเลิศนั้นมีความสําคัญตอธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เพราะสงผลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยประกอบดวย
6 ปจจัย ซึ่งจะทําใหเกิดองคกรแหงความเปนเลิศที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

คําสําคัญ
ลักษณะองคกรที่เปนเลิศ ผลการดําเนินงาน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาคเหนือ

Abstract
This research aims to develop the model of the characteristics of excellence organization
that influencing the performance of Small and Medium Enterprise in Northern Region of Thailand
from the sample and population of entrepreneurs in 17 provinces of the Northern Region of Thailand.
The samples were selected by the Nonprobability sampling method, and purposive sampling
method also was used as the information about business operations are important and required
400 voluntary respondents to complete the questionnaire which was used as the tools for data
collection. Data were analyzed with the descriptive statistics and multivariate statistical analysis of
Confirmatory Factor Analysis (CFA) to prove and examine the appropriateness and accuracy of the
characteristic of high performance organization in 6 aspects which are; 1) Leadership in
organizations 2) Strategic planning 3) Customer focus. 4) Evaluation, analysis and knowledge
management 5) Workforce focus. 6) Operations Focus. The research results showed that the
model testing with the empirical data are passed and at a good level ( -test), probability (p-value)
equals to 1.34, CFI equals to 0.97, GFI equals to 0.96, AGFI equals to 0.98, RMSEA equals to 0.02,
SRMR equals to 0.01 and 0.05. Moreover, the result of the research showed that the characteristics
of excellence organization are important to Small and Medium Enterprise because these result in
the positive effect on the operation of Small and Medium Enterprise which consist of six factors
which will lead to the increase amount of excellence organization in the future.
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บทนํา
ในปจจุบันรัฐบาลไดกําหนดใหการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใน
การพัฒนาประเทศไทยสู Thailand 4.0 ซึ่งเปนวาระแหงชาติที่ทุกภาคสวนจะตองตระหนักถึงความสําคัญ
เพราะในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศตองอาศัยความรวมมือทุกภาคสวน
รวมทั้งตองสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคและโลกใหมากขึ้น ซึ่งภาคเอกชนหรือธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมเปนผูม บี ทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน, 2559) โดยการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันมีความรุนแรง อีกทั้งปจจัยแวดลอม
ในการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหหลายองคการทั้งในภาครัฐและเอกชนตางตองเรง
ปรับตัวเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันกับความทาทายที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนแรงกดดันจากภายใน
หรือภายนอกประเทศ เชน ระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม โลกของการคาไรพรมแดน เศรษฐกิจในแบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การปฏิรูปทางเทคโนโลยี เชน นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ความตองการเฉพาะแบบของลูกคา การแขงขันที่ดุเดือดและเขมขนของผูที่เขาสูระบบธุรกิจเปนตน รวมทั้ง
องคการตองมีการยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง โดย Lawler (2005) กลาววาองคการตอง
มีการยกระดับคุณภาพในการดําเนินงานใหเนนหนักใน 4 ประเด็น ไดแก 1) คุณภาพของสินคาและบริการ
2) ตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ 3) ความรวดเร็วในการนําสินคาและบริการออกสูตลาด และ
4) นวัตกรรมในการพัฒนาสินคาและบริการใหม ซึ่งการปรับตัวขององคการเพื่อใหสอดรับกับความทาทาย
ในอนาคตทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ความสามารถที่องคการตองสงมอบสินคาที่มีคุณคาและคุณภาพเปน
สิ่งจําเปนสําหรับความสําเร็จขององคการในระยะยาว ซึ่งองคการตองประยุกตใชการบริหารงานในองคการ
มากขึ้น เพื่อใหองคการเขาถึงลูกคาและเจาของปจจัยการผลิตไดสะดวกขึ้นและที่สําคัญผูนําหรือผูกําหนด
ทิศทางองคการตางแสวงหาแนวทางในการสรางและพัฒนาขีดความสามารถขององคการและแนวทางที่จะ
ตอบสนองตอความทาทายเหลานี้และนําพาองคการกาวไปสูความเปนเลิศ องคการที่สามารถแขงขันและ
อยูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Miller (2002) กลาวไววารูปแบบดังกลาว คือ องคการที่เปนเลิศ (Excellence
Organization) เมือ่ กลาวถึงองคการทีเ่ ปนเลิศ คงตองเริม่ ดวยการทําความเขาใจหลักการพืน้ ฐานขององคการ
ทีเ่ ปนเลิศกอน สําหรับคําจํากัดความขององคการทีเ่ ปนเลิศ ยังไมมขี อ ตกลงรวมกัน แตความหมายในภาพรวม
หมายถึง วิธีการใหมๆ (Modern Practice) หลักการทํางานและการจัดการ การออกแบบองคการซึ่งองคการ
ทีเ่ ปนเลิศนัน้ หมายถึง องคการทีอ่ อกแบบทีจ่ ะดึงเอาศักยภาพในตัวของพนักงาน เพือ่ สรางสมรรถนะองคการ
ซึ่งสงผลใหองคการมีผลการปฏิบัติงานสูง
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สําหรับประเทศไทยหลังจากที่ประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เริ่มใหความสําคัญกับการบริหารองคการใหมีสมรรถนะสูงหรือเปนองคกรที่เปนเลิศ เพื่อใหองคการของตน
สามารถปรับตัวและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและองคกรแหงความเปนเลิศ (กอบศักดิ์
ภูตระกูล, 2553) ทั้งนี้ สุธี ปงสุธิวงศ (2552) กลาววา เมื่อกลาวถึงรางวัลคุณภาพแหงชาติ จะมีตนกําเนิดมา
จากการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management: TQM) และเกี่ยวของกับประเทศ
มหาอํานาจ 2 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุน โดยแบงวิวัฒนาการออกเปน 3 ระยะของระบบบริหาร
งานคุณภาพ ไดแก ระยะที่ 1 ในชวงป พ.ศ. 2463 – พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1920 – ค.ศ. 1960) นับตั้งแตมีแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการตางๆ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1960 – ค.ศ. 1980)
ประเทศญี่ปุนไดนําความคิดของสหรัฐอเมริกาและไดคิดคนตอยอดโดยพัฒนาเครื่องมือตางๆ ที่ปจจุบันเปน
ที่รูจักกันทั่วไป ระยะที่ 3 ชวง พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1980 – ค.ศ. 1995) สหรัฐอเมริกาไดพัฒนา
คุ ณ ภาพของสิ น ค า และบริ ก ารเพื่ อ ต อ สู  กั บ คู  แ ข ง จากต า งประเทศโดยเฉพาะจากญี่ ปุ  น องค ก รธุ ร กิ จ
ในสหรัฐอเมริกาเริ่มมุงมั่นกับการจัดการคุณภาพ (De Waal, 2007)
สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ (2555) กลาววา องคการที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
สวนใหญจะเปนภาคการผลิตและภาคสาธารณสุข โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจพลังงาน
แตในปจจุบันทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ ในป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556
จะใหความสําคัญกับการเผยแพรและประชาสัมพันธเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติใหเปนที่รูจัก โดยมุงเนน
ทีภ่ าคอุตสาหกรรมขนาดใหญทมี่ คี วามพรอม หนวยงานราชการ ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
โดยในป พ.ศ. 2555 เริ่มมีโครงการนํารองสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อสงเสริม
ใหองคกรตางๆ เขาสูกระบวนการตรวจประเมิน เพื่อใหไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) และรางวัล
การบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) มากขึ้น ซึ่งจะใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริม และ
ประชาสัมพันธโครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติ และสงบุคลากรมาเปนผูตรวจประเมิน เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของการตรวจประเมินในอนาคตที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นการประยุกตใชเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ นอกจากชวยใหองคกรมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดอยางยั่งยืนแลว
ยังจะสงผลถึงขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคตดวย
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเปนแหลงเศรษฐกิจภูมิภาคจึงเปนสวนสําคัญตอการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ผูประกอบการธุรกิจในภาคเหนือสวนใหญเปน SMEs ที่เปนตัวชวยขับเคลื่อนกลไก
ทางเศรษฐกิจ โดยเปนธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ธุรกิจคาสงคาปลีกและธุรกิจ
การบริการ ตามศักยภาพของพืน้ ที่ ซึง่ เปนฐานการผลิตดานเกษตร และเปนจุดหมายของการทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ
ในหลายจังหวัดทําใหเอื้อตอธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง และจากภูมิศาสตรที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
มีจุดผานแดนที่สําคัญทั้งดานชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเชือ่ มโยงอนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขงดวย ดังนัน้ จึงมีธรุ กิจคาชายแดนอยูใ นพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน แตอุปสรรคที่สงผลตอการพัฒนาผูประกอบการในเขตภาคเหนือนั้น คือ
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การบริหารจัดการองคกรของนโยบายผูประกอบการที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาตางๆ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต เปนปจจัยสําคัญที่ชวยให SMEs สามารถพัฒนาสินคาไดตามมาตรฐาน
และความตองการของผูบ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การไดรบั การสนับสนุนหรือสงเสริมดานการตลาด (สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) ซึง่ จุดแข็งของธุรกิจ SMEs ในภาคเหนือนัน้ สามารถพัฒนา
ธุรกิจเพือ่ ขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติเพือ่ การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง โดยการประยุกตใชเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดอยางยั่งยืน
ดังนัน้ จากบริบทขางตนผูว จิ ยั จึงมีความสนใจถึงแบบจําลองของลักษณะองคการทีเ่ ปนเลิศทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทยซึง่ ยังไมมกี ารศึกษาวิจยั
โดยการวิจัยครั้งนี้ไดนําหลักการพื้นฐานและแนวคิดจากงานวิจัยหลายทานมาสรางเปนกรอบแนวความคิด
พรอมทัง้ ศึกษาเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพือ่ ใหองคการและผูบ ริหารทราบ ตระหนัก และใหความสําคัญ
เปนแนวทางใหกับองคการทั้งภาครัฐและเอกชนนําไปประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ
การบริหารใหม เพือ่ ใหองคการกาวสูค วามเปนเลิศตามหลักเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มีผลการดําเนินงาน
ที่ดี และเพื่อเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแบบจําลองของลักษณะองคการที่เปนเลิศที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับองคการทีเ่ ปนเลิศ และหลักเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ ไดนาํ มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั และสามารถสรุปตัวแปรไดทจี่ ะใชในศึกษาแบบจําลอง
ของลักษณะองคการที่เปนเลิศที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย ดังนี้
1. ลักษณะองคการที่เปนเลิศ ประกอบดวยตัวแปร 6 ตัวแปร ไดแก 1.1) การนําองคการ คือ
การกระทําของผูนําระดับสูงขององคการไดชี้นําและทําใหองคการมีความยั่งยืน โดยการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจและกลยุทธใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสื่อสารใหคนในองคการ
ไดทั่วทั้งองคการรวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลองคการและวิธีการที่องคการใชเพื่อบรรลุผลดานกฎหมาย
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวางรวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ (The Berkeley
Consulting Group, 1993 ; Linder & Brooks, 2004 ; Jupp & Younger, 2004 ; Lear, 2009 ; Jones, 2004 ;
สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2555) 1.2) การวางแผนเชิงกลยุทธ คือ องคการมีการกําหนดกลยุทธ
สมรรถนะหลักขององคการ (Core Competency) ความทาทาย เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ขององคการ จัดทําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการขององคการ รวมทั้งนําวัตถุประสงค

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560

229

เชิงกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ ลือกไวไปปฏิบตั กิ ารปรับเปลีย่ นเมือ่ สถานการณเปลีย่ นไป ตลอดจนวิธกี ารวัดผล
ความกาวหนา (The Berkeley Consulting Group, 1993 ; Jupp & Younger, 2004 ; Holbeche, 2005 ;
Lawler, 2005 ; Buytendijk, 2006 ; Lear, 2009) 1.3) การมุง เนนลูกคา คือ วิธกี ารทีอ่ งคการสรางความผูกพัน
กับลูกคาเพื่อความสําเร็จดานตลาดในระยะยาว กลยุทธในการสรางความผูกพันนี้ครอบคลุมถึงวิธีการ
ทีอ่ งคการรับฟง “เสียงของลูกคา” สรางความสัมพันธอนั ดีกบั ลูกคาและใชสารสนเทศนีเ้ พือ่ ปรับปรุงและคนหา
โอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหแกลูกคา (Miller, 2002 ; Linder & Brooks, 2004 ; Lawler, 2005 ;
Buytendijk, 2006 ; Kennedy, 2010) 1.4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู คือ วิธีการที่องคการ
ใชในการวัดวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินการ มีการปรับปรุงอยางตอเนือ่ งและสรางนวัตกรรมใหมๆ
อยางตอเนื่อง มีระบบที่ใหขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือไดและมีการใชขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับและ
ทุกสวนงานขององคการ รวมทัง้ วิธกี ารทีอ่ งคการสรางและจัดการสินทรัพยทางความรูข ององคการและวิธกี าร
ทีอ่ งคการดําเนินการ เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา ขอมูลสารสนเทศ ซอฟตแวร และฮารดแวรทตี่ อ งการสําหรับบุคลากร
ผูส ง มอบ พันธมิตร และผูใ หความรวมมือ รวมทัง้ ลูกคามีคณ
ุ ภาพและพรอมใชงาน (Miller, 2002 ; Holbeche,
2005 ; Lawler, 2005 ; Buytendijk, 2006 ; Lear, 2009, Jones, 2004; Kennedy, 2010) 1.5) การมุง เนนบุคลากร
คือ การใหความสําคัญกับพนักงานขององคการ เนือ่ งจากพนักงานจะเปนพืน้ ฐานในการสรางองคการใหมงุ สู
ความเปนเลิศได รวมทั้งความสามารถขององคการในการประเมินความตองการดานขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากร และความสามารถในการสรางสภาพแวดลอมของบุคลากรทีก่ อ ใหเกิดผลการดําเนินการ
ที่ดี รวมทั้งวิธีการในการสรางความผูกพัน จัดการและพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนา
ความรูความสามารถอยูเสมอเพื่อนําศักยภาพของบุคลากรมาใชอยางเต็มที่ใหสอดคลองไปในทางเดียวกัน
กับพันธกิจ กลยุทธ และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององคการ (Miller, 2002 ; Jupp & Younger, 2004 ;
Holbeche, 2005 ; Lawler, 2005 ; Buytendijk, 2006 ; Lear, 2009 ; Jones, 2004) และ 1.6) การมุงเนน
การปฏิบตั กิ าร คือ การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทํางาน มีการกําหนดโครงสราง
องคการใหมคี วามยืดหยุน เพือ่ ตอบสนองกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ไดอยางรวดเร็วรวมทัง้ ระบบการทํางานทีด่ ี
คื อ มุ  ง เน น การทํ า งานเป น ที ม และมี ก ารกระจายอํ า นาจ โดยมอบอํ า นาจในการตั ด สิ น ใจให ที ม งาน
เพื่อชวยใหสมาชิกในทีมงานมีจุดมุงหมายเดียวกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน และทีมงานรูสึกมีสวนรวม
ในการดําเนินงานขององคการเพือ่ สงมอบคุณคาใหแกลกู คา และทําใหองคการประสบความสําเร็จและยัง่ ยืน
(The Berkeley Consulting Group, 1993 ; Miller, 2002 ; Jupp & Younger, 2004 ; Holbeche, 2005 ;
Lawler, 2005 ; Jones, 2004 ; Kennedy, 2010)
2. ผลการดําเนินงานขององคการ ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัวแปร ไดแก 2.1) ผลลัพธดานการเงิน
คือ ปลา สุด ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถ อื หุน (ROE)
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratio) การเติบโตของกําไร (Earnings Growth) และ
อัตราผลตอบแทนตอนักลงทุน (ROI) สูงขึ้น (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2556) 2.2) ผลลัพธ
ดานการนําองคการและการกํากับดูแลองคการ คือ ผลลัพธทสี่ าํ คัญดานการนําองคการโดยผูน าํ ระดับสูงและ
การกํากับดูแลองคการ รวมทั้งความรับผิดชอบดานการเงินการปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติ
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อยางมีจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวางและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ ซึ่งสามารถสรุปได
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 6 สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1: การนําองคการมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานขอที่ 2: การวางแผนเชิงกลยุทธมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานขอที่ 3: การมุงเนนลูกคามีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานขอที่ 4: การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูม ผี ลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานขอที่ 5: การมุงเนนบุคลากรมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานขอที่ 6: การมุงเนนการปฏิบัติการมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
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วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามกับผูบริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ไดแก ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจ ระดับหัวหนางานจนถึงระดับผูบริหารระดับสูง
เพื่อใหไดขอสรุปที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยทั่วไป โดย
แยกเปนประเด็น ดังนี้
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง ไดแก ผูบ ริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 17 จังหวัดไดแก เชียงราย เชียงใหม แพร นาน พะเยา ลําปาง
แมฮอ งสอน ลําพูน ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ นครสรรค อุทยั ธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจติ ร จํานวน
ทั้งหมด 3,283 ราย จากโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ขนาดกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเหมาะสม
กับการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ใชขนาด
กลุม ตัวอยาง ไมนอ ยกวา 20 ตัวอยางตอตัวแปรในการวิจยั หนึง่ ตัวแปร (สุวมิ ล ติรกานันท, 2555) ในการวิจยั ครัง้ นี้
ผูวิจัยมีตัวแปรสังเกตไดในแบบจําลอง จํานวน 10 ตัวแปร ขนาดตัวอยางที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
จึงควรมีไมนอยกวา 20 x 10 = 200 ราย ผูวิจัยกําหนดใหมีผูประกอบการเขารวมโครงการฯ จํานวน 400 ราย
เปนกลุมตัวอยางซึ่งทําการคัดเลือกโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability
Sampling) การสุมเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนือ่ งจากขอมูลในการประกอบธุรกิจมีความสําคัญและตองใหผปู ระกอบการสมัครใจในการเขารวมโครงการ
ดังกลาว
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่ งมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ประเมินสภาพการดําเนินงานที่แทจริง
โดยทั่วไปขององคการเกี่ยวกับลักษณะขององคการที่เปนเลิศ สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานที่แทจริงเกี่ยวกับ
องคการ สวนที่ 3 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ และสวนที่ 4 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ เปนมาตรวัด
5 ระดับ คือ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด ระดับคะแนน 5 จนถึงสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
นอยทีส่ ดุ ระดับคะแนน 1 สําหรับประเมินผลลัพธดา นการเงินใชมาตรวัดไดแก คาเฉลีย่ 4.51 – 5.00 แสดงวา
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด/ เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับเปาหมาย จนถึง คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50
แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงนอยที่สุด/ลดลงมากเมื่อเทียบกับเปาหมาย
3. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว จิ ยั ไดทาํ การตรวจสอบคุณของเครือ่ งมือ ไดแก การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาดวยวิธีดัชนีความสอดคลองของขอคําถามและวัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญ และทํา
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง (n = 30) และตัวแปรแฝงทุกตัว
มีคาสัมประสิทธิ์แอฟาของครอนบาคมีคาเทากับ 0.86 โดยมีคามากกวา 0.50 และคาอํานาจจําแนกรายขอ
ทุกขอคําถาม (Corrected Item-Total Correlation) มีคามากกวา 0.30
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4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิตเชิงพรรณาและการวิเคราะหสถิติ
พหุตวั แปรโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพือ่ ตองการพิสจู น
ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองขององคประกอบของลักษณะขององคการที่เปนเลิศในแตละดาน
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาดัชนีที่ใชประกอบดวย
คาไค-สแควร คาไค-สแควรสัมพัทธ CFI (Comparative Fit Index) GFI (Goodness of Fit Index) AGFI
(Adjusted Goodness of Fit Index) RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) และ SRMR
(Standard Root Mean Square Residual)

ผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูอํานวยการฝาย จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.80 เพศชาย
จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 มีอายุมากกวา 25-35 ป จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.80
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 มีประสบการณในการทํางานระหวาง
มากกวา 5 – 10 ป จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.50
การประเมินสภาพการดําเนินงานทีแ่ ทจริงโดยทัว่ ไปของธุรกิจเกีย่ วกับลักษณะขององคการทีเ่ ปนเลิศ
พบวา 1) การนําองคการ สวนใหญธุรกิจมีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลองคการใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.250, S.D.= 0.811) 2) วางแผนเชิงกลยุทธ
มีการนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในระดับมาก
(คาเฉลี่ย = 4.307, S.D.= 0.706) 3) การมุงเนนลูกคา สวนใหญมีการสรางความสัมพันธกับลูกคาทั้งลูกคา
เกา-ใหม สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.282, S.D.= 0.709) 4) การวัด
การวิเคราะห และการจัดการความรู ธุรกิจมีการจัดการความรูโ ดยมีการถายทอดความรูใ หบคุ ลากร สอดคลอง
กับการปฏิบตั งิ านจริงในระดับมาก (คาเฉลีย่ = 4.287, S.D.= 0.721) 5) การมุง เนนบุคลากรมีการนําศักยภาพ
พนักงานมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.185,
S.D.= 0.772) และ 6) การมุงเนนการปฏิบัติการ มีการมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับทีมงานสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.127, S.D.= 0.850) และ 7) ผลการดําเนินขององคการ
สวนใหญมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ และอัตรา
การขยายตัวปลาสุดของความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratio) ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.305, S.D.= 0.743)
การวิเคราะหแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง โดยสถิตกิ ารวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง (โมเดล)
สมการโครงสราง (Structure Equation Modeling : SEM) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Onyx จาก University of
Virginia & Max Planck Institute for Human Development เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน
ของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษทดสอบดัชนีความกลมกลืนโดยไดผลจากการตรวจสอบ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน
´¸ªµ¤¨¤¨º
Ár*
ผลจากการตรวจสอบ
2
(F -test)Å¤n¤¸´¥Îµ´ S! ´¥Îµ´ S 
< 2.00
°¨o°¨¤¨º¸ 1.34
°¨o°¨¤¨º¸
(F2/df)
2.00 – 5.00
°¨o°¨¤¨º
¡°ÄoÅo
°¨o°¨¤¨º¸
CFI (Comparative Fit Index)
> 0.95
°¨o°¨¤¨º¸ 0.97
0.90 – 0.95
°¨o°¨¤¨º
¡°ÄoÅo
°¨o°¨¤¨º¸
GFI (Goodness of Fit Index)
> 0.95
°¨o°¨¤¨º¸ 0.96
0.90 – 0.95
°¨o°¨¤¨º
¡°ÄoÅo
AGFI (Adjusted Goodness of Fit
Index)

> 0.95
0.90 – 0.95

RMSEA (Root Mean Square Error
of Approximation)

< 0.05
0.05 – 0.08
0.08 – 0.10
> 0.10

SRMR (Standard Root Mean
Square Residual)

< 0.05
< 0.08

°¨o°¨¤¨º¸
°¨o°¨¤¨º
¡°ÄoÅo
°¨o°¨¤¨º¸
°¨o°¨¤¨º
¡°ÄoÅo
°¨o°¨¤¨º
Å¤nn°¥¸
°¨o°¨¤¨º
Å¤n¸
nµ
nµ

0.98

°¨o°¨¤¨º¸

0.02

°¨o°¨¤¨º¸

0.01
0.05

nµ
nµ

º

* เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของ Diamantopoulos
& Siguaw (2000)
จากตารางที่ 1 พบวา ผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
นั้นผานและอยูในระดับดีสําหรับดัชนีทุกตัวแลว ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหแบบจําลองของลักษณะองคการที่เปน
เลิศที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
จะเห็นไดวาทุกปจจัยมีอิทธิพลตอองคการที่เปนเลิศ ไดแก 1) การนําองคการสงผลบวกตอผลการดําเนินงาน
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ขององคการ 2) วางแผนเชิงกลยุทธสง ผลบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ 3) การมุง เนนลูกคาสงผลบวก
ตอผลการดําเนินงานขององคการ 4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูสงผลบวกตอผลการดําเนิน
งานขององคการ 5) การมุงเนนบุคลากรสงผลบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ 6) การมุงเนนการปฏิบัติ
การสงผลบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: ผลการวิเคราะหแบบจําลองของลักษณะองคการที่เปนเลิศที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
หมายเหตุ การนําองคการ (X1) วางแผนเชิงกลยุทธ (X2) การมุง เนนลูกคา (X3) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
(X4) การมุงเนนบุคลากร (X5) การมุงเนนการปฏิบัติการ (X6) ผลการดําเนินงานขององคการ (Y1)
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การทดสอบสมมุติฐานอิทธิพลของลักษณะองคการที่เปนเลิศที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทยสามารถสรุปไดดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1: การนําองคการ (X1 Covariance = 0.1) สงผลบวก (Impact = 1+) ตอผล
การดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)
สมมติฐานขอที่ 2: วางแผนเชิงกลยุทธ (X2 Covariance = 0.04) สงผลบวก (Impact = 1+) ตอผล
การดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)
สมมติฐานขอที่ 3: การมุงเนนลูกคา (X3 Covariance = 0.01) สงผลบวก (Impact = 1+) ตอผลการ
ดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)
สมมติฐานขอที่ 4: การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (X4 Covariance = 0.02) สงผลบวก
(Impact = 1+) ตอผลการดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)
สมมติฐานขอที่ 5: การมุงเนนบุคลากร (X5 Covariance = 0.0) สงผลบวก (Impact = 1+) ตอผล
การดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)
สมมติฐานขอที่ 6: การมุงเนนการปฏิบัติการ (X5 Covariance = 0.29) สงผลบวก (Impact = 1+)
ตอผลการดําเนินงานขององคการ (Y1 Covariance = -0.02)

อภิปรายผลการวิจัย
ปจจัยที่ทําใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลายเปนองคการที่เปนเลิศจากผลการวิเคราะห
แบบจําลองของลักษณะองคการทีเ่ ปนเลิศทีม่ อี ทิ ธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ขออภิปรายผลโดยแยกแตละประเด็น ดังนี้
1. การนําองคการ คือ การกระทําของผูนําระดับสูงขององคการไดชี้นําและทําใหองคการมี
ความยั่งยืนโดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถสือ่ สารใหคนในองคการไดทวั่ ทัง้ องคการ รวมทัง้ มีระบบการกํากับดูแลองคการ และวิธกี ารทีอ่ งคการ
ใชเพื่อบรรลุผลดานกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวางรวมทั้งการสนับสนุนชุมชน
ที่สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ De Waal & Sultan, (2012) ; Akdemir & Erdem & Polat (2010) ;
Khan (2010) ; De Waal & Frijins (2009) และ De Waal (2007) ที่กลาวไววา องคการตองมีการนําองคการ
ของผูบริหารที่ดี โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
และสามารถสื่อสารใหคนในองคการไดทั่วทั้งองคการ
2. วางแผนเชิงกลยุทธ โดยองคการมีการกําหนดกลยุทธ สมรรถนะหลักขององคการ (Core
Competency) ความทาทาย เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธขององคการ จัดทําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการขององคการ รวมทั้งนําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่เลือกไวไปปฏิบัติ
การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความกาวหนา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
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ของ Holbeche (2005) ; Lawler (2005) ; Buytendijk (2006) และ Lear (2009) ที่กลาววา องคการมี
การวางแผนเชิงกลยุทธ มีการกําหนดกลยุทธ สมรรถนะหลักขององคการ (Core Competency) ขององคการ
มีความทาทาย สามารถปรับเปลีย่ นกลยุทธใหสอดคลองกับความตองการ ของลูกคาเพือ่ สรางความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธขององคการ
3. การมุงเนนลูกคา องคการตองมีวิธีการที่องคการสรางความผูกพันกับลูกคาเพื่อความสําเร็จ
ดานตลาดในระยะยาว กลยุทธในการสรางความผูกพันนีค้ รอบคลุมถึงวิธกี ารทีอ่ งคการรับฟง “เสียงของลูกคา”
สรางความสัมพันธอนั ดีกบั ลูกคาและใชสารสนเทศนีเ้ พือ่ ปรับปรุงและคนหาโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมๆ
ใหแกลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Miller (2002) ; Linder & Brooks (2004) ; Lawler (2005) ;
Buytendijk (2006) และ Kennedy (2010) ที่กลาวไววา การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา รับฟง
ความคิดเห็นของลูกคาเพื่อปรับปรุงและคนหาโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหแกลูกคา
4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู องคการตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องและ
สรางนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง มีระบบที่ใหขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือไดซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
Miller (2002) ; Linder & Brooks (2004) ; Lawler (2005) ; Buytendijk (2006) และ Kennedy (2010)
ที่กลาวไววา วิธีการที่องคการใชในการวัดวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินงาน มีการปรับปรุง
อยางตอเนื่องและสรางนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง มีระบบที่ใหขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได และมีการใช
ขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกสวนงานขององคการ รวมทั้งวิธีการที่องคการสรางและจัดการ
สินทรัพยทางความรูข ององคการและวิธกี ารทีอ่ งคการดําเนินการเพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา ขอมูลสารสนเทศ ซอฟตแวร
และฮารดแวรที่ตองการสําหรับบุคลากร ผูสงมอบ พันธมิตร และผูใหความรวมมือ รวมทั้งลูกคามีคุณภาพ
และพรอมใชงาน
5. การมุงเนนบุคลากร องคกรตองใหความสําคัญกับพนักงานขององคการ เนื่องจากพนักงานจะ
เปนพื้นฐานในการสรางองคการใหมุงสูความเปนเลิศได ดังนั้นองคการตองสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนา
ความรูความสามารถอยูเสมอ เพื่อจะชวยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันใหกับองคการ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Miller (2002) ; Jupp & Younger (2004), Holbeche (2005) ; Lawler (2005)
; Buytendijk (2006) ; Lear (2009) และ Jones (2004) ซึ่งกลาวไววา การใหความสําคัญกับพนักงานของ
องคการ เนื่องจากพนักงานจะเปนพื้นฐานในการสรางองคการใหมุงสูความเปนเลิศได รวมทั้งความสามารถ
ขององคการในการประเมินความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร และความสามารถ
ในการสรางสภาพแวดลอมของบุคลากรทีก่ อ ใหเกิดผลการดําเนินงานทีด่ ี รวมทัง้ วิธกี ารในการสรางความผูกพัน
จัดการและพัฒนาบุคลากรสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาความรูค วามสามารถอยูเ สมอเพือ่ นําศักยภาพของ
บุคลากรมาใชอยางเต็มทีใ่ หสอดคลองไปในทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ และแผนปฏิบตั กิ ารโดยรวมของ
องคการ
6. การมุง เนนการปฏิบตั กิ าร โดยองคกรจะไดแบบจําลองของลักษณะองคการทีเ่ ปนเลิศทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยปจจัยเหลานี้
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มีผลการดําเนินงานขององคการทั้งทางดานผลลัพธดานการเงิน และดานการนําองคการและการกํากับดูแล
องคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Miller (2002) ; Jupp & Younger (2004) ; Holbeche (2005) ;
Lawler (2005) ; Jones (2004) และ Kennedy (2010) ที่กลาวไววา การออกแบบ จัดการ และปรับปรุง
ระบบงานและกระบวนการทํางาน มีการกําหนดโครงสรางองคการใหมีความยืดหยุนเพื่อตอบสนองกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งระบบการทํางานที่ดี คือ มุงเนนการทํางานเปนทีม และ
มีการกระจายอํานาจโดยมอบอํานาจในการตัดสินใจใหทมี งาน เพือ่ ใหชว ยใหสมาชิกในทีมงานมีจดุ มุง หมาย
เดียวกันมีความรับผิดชอบรวมกัน และทีมงานรูส กึ มีสว นรวมในการดําเนินงานขององคการเพือ่ สงมอบคุณคา
ใหแกลูกคา และทําใหองคการประสบความสําเร็จและยั่งยืน
7. ผลการดําเนินงานขององคการ ประกอบดวยตัวแปร 7 ตัวแปร ไดแก 1) ผลลัพธดานการเงิน
คือ ปลา สุด ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถ อื หุน (ROE)
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratio) การเติบโตของกําไร (Earnings Growth) และ
อัตราผลตอบแทนตอนักลงทุน (ROI) สูงขึ้น และ 2) ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแลองคการ
คือ ผลลัพธที่สําคัญดานการนําองคการโดยผูนําระดับสูงและการกํากับดูแลองคการ รวมทั้งความรับผิดชอบ
ดานการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมใน
วงกวางและการสนับสนุนชุมชนทีส่ าํ คัญซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2556)
ที่กลาวไววา หลักเกณฑรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม และหลักเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติมาใชเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากหลักเกณฑดังกลาวพิจารณาใน
2 เรื่องทั้งในเกณฑเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพประกอบดวยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) อัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Leverage Ratio)
การเติบโตของกําไร (Earnings Growth) อัตราผลตอบแทนตอนักลงทุน (ROI) และผลลัพธดา นการนําองคการ
และการกํากับดูแลองคการ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรือ่ งการเปดเผย
ขอมูลและคุณภาพของงบการเงินที่สามารถวัดไดและเชื่อถือไดขององคกรแหงคามเปนเลิศ

สรุป
ลักษณะองคการทีเ่ ปนเลิศกลาวไดวา มีความสําคัญตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพราะสงผล
ในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยประกอบดวย 6 ปจจัยไดแก การนํา
องคการ การวางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนลูกคา การจัดการความรู การมุงเนนบุคลากร และการมุงเนน
การปฏิบตั กิ าร ฝายสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรจะสรางความรูแ ละความเขาใจตอปจจัยเหลานี้
อย า งถ อ งแท ใ ห เ กิ ด ขึ้ น กั บ กลุ  ม ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มของประเทศไทย ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนเลิศของไทยจํานวนมากขึ้นโดยจะสงผลใหประเทศไทยกาวสูการเปน
ประเทศที่พัฒนาแลวในอนาคต
ความรูใ นเชิงวิชาการทีเ่ กิดขึน้ ใหมในงานวิจยั นี้ คือ สามารถพัฒนาแบบจําลองของลักษณะองคการ
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ทีเ่ ปนเลิศทีม่ อี ทิ ธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
จนสําเร็จ และในเชิงการบริหารธุรกิจนั้นก็ไดเกิดความรูใหมที่สามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมอื่นๆ ทั่วโลก ที่มีบริบทใกลเคียงกับในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งลักษณะองคการที่
เปนเลิศอยางยัง่ ยืนหรือองคการทีเ่ ปนเลิศดานสังคมและสิง่ แวดลอม การจัดการความรูใ นกลุม ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจัดการ
เชิงกลยุทธธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในยุคประเทศไทย 4.0 ตามแผนยุทธศาสตรของประเทศ
ที่จะเกิดขึ้นจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนตองรวมกันสนับสนุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศ
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