
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 63

อิทธิพลปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงาน
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย*

Factors Influencing Entrepreneur’s Knowledge on Business Performance 
of SMEs: The Case of Northern Thailand

ภาคภูมิ ภัควิภาส1**   ,   ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา2***

   Pakphum Pakvipas1**   ,   Chanchai Bunchapattanasakda2***

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะการจัดการ  มหาวิทยาลัยชินวัตร

เลขที่ 99 หมู 10 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
1Doctor of Business Administration Program in Management, School of Management,  

Shinawatra University,

99 Moo 10 Bang Toey, Sam Khok District, Pathum Thani 12160

2หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
เลขที่ 99 หมู 10 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

2Doctor of Business Administration Program in Management, School of Management, Shinawatra University,
99 Moo 10 Bang Toey, Sam Khok District, Pathum Thani 12160

*เรียบเรียงจากดุษฎีนิพนธ เรื่อง “ปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
  และขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย”
**ผูเขียนหลัก
  อีเมล: artpakphum@gmail.com
***อาจารยที่ปรึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร)

บทคัดยอ
 การวิจยัคร้ังนีเ้พ่ือศึกษาองคประกอบอิทธพิลปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมตีอผลการดําเนนิงาน

ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย จากประชากรและกลุมตัวอยาง

ของผูประกอบการธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทยท้ังหมด 17 จังหวัด ซึ่งกลุมตัวอยางทําการ        

คัดเลือกโดยใชวิธีการแบบไมใชความนาจะเปน การสุมเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมโดยใชวิธีการเลือก        

แบบเจาะจง เน่ืองจากขอมูลในการประกอบธุรกิจมีความสาํคัญและตองใหผูประกอบการสมคัรใจ จาํนวน 400 ราย 

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาและ                 

การวิเคราะหสถิติพหุตัวแปรโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)      

เพื่อตองการพิสูจน ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองขององคประกอบของอิทธิปจจัยดานความรูของ         
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ผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของ

ประเทศไทยใน 4 ปจจัย ไดแก 1) องคกรแหงการเรียนรู  2) บรรยากาศการเรียนรู 3) การจัดการความรู               

4) ผลการดาํเนนิงานขององคการโดยผลการวิจยัพบวา การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลกบั

ขอมูลเชงิประจักษนัน้ผานและอยูในระดับดี (2test) ความนาจะเปน (p-value) เทากับ 0.036, (2/df) เทากับ 

1.27, CFI  เทากับ 0.95, GFI เทากับ 0.97, AGFI เทากับ 0.96, RMSEA เทากับ 0.04, SRMR เทากับ 0.03  

และ 0.02  แสดงวาองคประกอบอิทธิพลปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมีตอผลการดําเนินงานที่มี      

ผลเชงิบวกของปจจัยดานความรู 3 ประการ อนัประกอบดวยองคการแหงการเรยีนรู บรรยากาศแหงการเรยีน

รู และการจัดการความรู ตางมีสวนสําคัญที่สงผลดีตอผลการดําเนินงาน โดยใชทฤษฎีของ BSC เปนตัวชี้วัด    

ถึงผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการพัฒนาดานความรู ผูประกอบการควรมุงเนน

ความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอปจจัยดานความรูของผูประกอบการ โดยใหหนวยงานที่เก่ียวของท่ีสงเสริม               

กลุมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทัง้หนวยงานภาครัฐและเอกชนหรอืหนวยงานอ่ืนๆ ชวยกันสรางความรู

ความเขาใจและนําปจจัยดานความรูเหลานี้ไปปฏิบัติเพื่อความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของภาคประชาชน     

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและประเทศชาติเปนลําดับตอไปในอนาคต

คําสําคัญ
 ความรู   ผูประกอบการ   ผลการดําเนินงาน   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

Abstract
 This research aims to study the factors influencing entrepreneur’s knowledge on Business 

performance of SMEs of Northern Thailand. The sample and population of the entrepreneurs were 

from 17 provinces of Northern Thailand, which were selected by Nonprobability Sampling.                  

The sampling was selected by a Purposive Sampling method because the information about business 

operation is important and requires 400 voluntary respondents, which the questionnaire is a tool to 

collect data. The data were analyzed with descriptive statistics and multivariate statistical analysis 

by using Confirmatory Factor Analysis (CFA) in order to prove and examine the appropriateness 

and accuracy of the composition of the factors influencing entrepreneur’s knowledge that affect 

the performance of SMEs of Northern Thailand in four factors, which are 1) Learning organization, 

2) Learning environment 3) Knowledge management 4) Performance of the organization. The result 

showed that the examination of the model fits with the empirical data at a good level (2test),       

probability (p-value) equaled 0.036, (2/df)  equaled 1.27, CFI equaled 0.95, GFI equaled 0.97, 

AGFI equaled 0.96, RMSEA equaled 0.04, SRMR equaled 0.03 and 0.02. These results showed 

that the factors influencing entrepreneur’s knowledge that affect the performance had the positive 
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effect on three aspects of knowledge which were learning organization, learning environment, and 

knowledge management that all of them shared the significant positive impact on the performance 

by using the theory of BSC as the measurement of the performance of the community enterprise. 

The approach of knowledge development for the entrepreneur should focus on truly understanding 

of the entrepreneur by allowing the agencies that involved in the promotion of SMEs for both        

government agencies and private organizations to support in building the better understanding 

and knowledge as well as applied these aspects to use in practice in order to create the stability 

and sustainability of people, SMEs, and then the country respectively in the future. 

Keywords
 Knowledge,   Entrepreneur,  Business Performance, Small and Medium Enterprise 

บทนํา
 ในหลายทศวรรษทีผ่านมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (Small and Medium-Sized Enterprise 

- SME) ไดกลายเปนหนวยเศรษฐกิจที่มีจํานวนมากที่สุดในทุกประเทศ และยังเปนประชากรดานเศรษฐกิจ     

ที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกอีกดวยเชนกัน และจากการสรุปรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ     

ขนาดยอมป พ.ศ. 2550 วิสาหกิจกลุมนี้เปนแหลงสําคัญของระบบเศรษฐกิจในการสรางผลผลิตและทําให   

เกดิการจางงานเปนจาํนวนมากในทกุๆ ประเทศ อยางไรกต็ามภายใตความสาํคญัทางเศรษฐกจิดงักลาว วสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมไดมลีกัษณะและขอจํากัดในการดาํเนนิธุรกิจทีแ่ตกตางไปจากวสิาหกจิขนาดใหญ

จากขอไดเปรยีบในการแขงขันบางประการ เชน การเริม่ตนทาํธุรกิจไดรวดเร็ว ความยดืหยุนในการประกอบธุรกิจ

และความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ (Niche Market)  เปนตน แตวิสาหกิจที่

มีขนาดเล็กเหลาน้ีสวนมากลวนแลวแตจะพบอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเกือบทุกดาน ตั้งแตเร่ืองการ

ขาดแคลนเทคโนโลยี การขาดเงินทุนในการพัฒนาและวิจัย การเขาไมถึงแหลงเงินทุนและท่ีสําคัญก็คือ             

การบริหารจัดการกิจการที่ขาดแคลนบุคลากร สงผลใหสวนมากไมสามารถรักษาธุรกิจในระยะยาวและกาว

ไปสูการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนไปได วสิาหกิจในระดับน้ีจํานวนมากจึงมีผลการประกอบการอยูในระดับท่ีไม

คอยดีและในที่สุดก็ตองเลิกกิจการไปหลังจากที่เร่ิมดําเนินกิจการไดไมนาน  (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ    

ขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) ไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม          

ทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพควบคูกันไป เชนเดียวกับประเทศไทยซึ่งไดใหความสําคัญกับการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยการสรางผูประกอบการรายใหม ขณะที่กระบวนการในการพัฒนา       

ผูประกอบการใหเขมแข็งไดอยางมีประสิทธิผลก็ไดมีการเพ่ิมแผนการดําเนินการมากย่ิงขึ้นจากสถิติของ         

การจัดต้ังวิสาหกิจในประเทศไทยในแตละปจะเห็นไดวามีจํานวนการจัดต้ังวิสาหกิจใหมเฉล่ียปละกวา        

45,000 ราย และจากรายงาน Global Entrepreneurship Monitor ประจําป ค.ศ. 2013 ประเทศไทยเปน
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ประเทศท่ีมีประชากรวัยทํางานท่ีมีสวนรวมในการกอต้ังธุรกิจใหมหรือระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ 

(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity) อยูในระดับคอนขางสูง หากวิสาหกิจที่เลิกกิจการนี้มีจํานวน

มากข้ึนยอมไมเปนผลดีตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางแนนอนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ดานการจางงาน (Bosma & Harding, 2013) การกอตั้งและการอยูรอดของวิสาหกิจทําใหเห็นวาแมจะมี

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนหนึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดี ทําใหกิจการสามารถอยูรอด เติบโต

เจรญิกาวหนาได แตกม็วีสิาหกิจอกีจาํนวนไมนอยทีต่องลมเหลวทัง้ๆ ทีว่สิาหกิจเหลานัน้ บางกลุมประกอบธรุกจิ

อยูในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเคียงกนั ปจจัยการดาํเนนิงานหลักดานใดของวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีผลกระทบตอผลการประกอบการทําใหเกิดความอยูรอด  ผลการศึกษาวิจัย       

ผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเด็นน้ีของประเทศไทยยังมีจํานวนนอย            

สวนมากเปนการศกึษาในตางประเทศและจากผลการวิจยัสวนใหญพบขอสรุปทีเ่หมือนๆ กนั ประการหน่ึงคอื 

ผลการประกอบการนัน้ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญท่ีเช่ือมโยงกบัตัวผูประกอบการ (Raymond & St-Pierre, 2003) 

ซึง่ลกัษณะของการเปนผูประกอบการน้ีทีท่าํใหตองตดัสินใจใชกลยุทธทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุและมีสวนรบัผิดชอบ

อยางมากตอผลการประกอบการภายใตสภาวะการณการขาดแคลนทรัพยากรการท่ีจะสงเสริมองคกรใหมี

ประสทิธภิาพควรจะมุงเนนองคการแหงการเรียนรูซึง่มอีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงานขององคการ (Harnandaz, 

2000 ; Collie, 2002 ; Davis, 2005 ; Chajnacki, 2007 ; Herrera, 2007) โดยแนวคิดองคการแหงการเรียนรู   

นับเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมากกับทุกองคการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    

แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่จะชวยพัฒนาปรับเปล่ียนองคการอยางตอเน่ืองและชวยให

องคการเกิดการพัฒนาระดบัผลการดาํเนินงาน ตลอดจนความสามารถในการแขงขนัและความสําเร็จขององคการ 

(วรภทัร ภูเจริญ, 2548) จากการที่องคการไดนําแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูมาใชดวยการสงเสริม

ใหสมาชิกเพ่ิมพนูทกัษะความรูและต่ืนตวัในการเรยีนรูดวยตนเองตลอดเวลา สงเสริมใหมกีารถายทอดความ

รู ตลอดจนมีการเรียนรูรวมกนัท้ังในระดบับุคคล ทมีงานและระดับองคการ สมาชกิมีความกระตือรือรนในการ

พัฒนาตนเอง ทีมงาน และองคการ กอใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate) ขึ้นในองคการ       

(Pedler, Burgoyne & Boydell, 1991 ; Watkins & Marsick, 1993 ; Honey & Mumford, 1996 ; Garvin, 

Edmondson & Gino, 2008) และจากการศึกษาวิจัยพบวา การใหความสําคัญกับการเรียนรูมีความสัมพันธ

กับผลการดําเนินงานขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Narver & Slater (1990)  ที่กลาววา การเรียนรู

ในองคการสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม การเติบโตของยอดขาย และ    

ผลกําไร นอกจากแนวคิดองคการแหงการเรียนรู และบรรยากาศการเรียนรู องคการไดนําแนวคิดการจัดการ

ความรู จากผลการศกึษาของ Sinkula (1994) พบวา การจัดการความรูโดยเฉพาะการใหความสาํคัญกับตลาด 

หมายถึง การดําเนินกิจกรรมวางแผนขอมูลทางการตลาดซึ่งเกี่ยวของกับการคํานึงถึงลูกคาและคูแขง              

การแสวงหาขอมูล การถายโอนแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับลูกคาและคูแขงไปยังแผนกตางๆ ขององคการ   

ความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลตางๆ ที่ไดรับมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ         

สวนแบงทางการตลาด และความสาํเรจ็ของผลติภัณฑใหม นอกจากน้ีปฏิสมัพันธระหวางการใหความสาํคัญ
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กับตลาด (ตัวแทนของการจัดการความรู) และการใหความสําคัญกับการเรียนรู (ตัวแทนของบรรยากาศ        

การเรียนรู) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสวนแบงทางการตลาดซึ่งการวัดผลของธุรกิจจะใชแนวคิดการวัดผล

การปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced scorecard: BSC) ตามแนวคิดของ Kaplan & Norton (2004)          

ในการศึกษาผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการประเมินผล    

การดาํเนินงาน โดยการประเมินในรปูของผลการดาํเนินงานดานการเงินและผลการดาํเนินงานทีไ่มใชดานการเงิน  

4 มิติ คือ ผลการดําเนินงานดานการเงิน ผลการดําเนินงานดานลูกคา ผลการดําเนินงานดานกระบวนการ

ภายในและผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต เนื่องจากแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงาน

แบบดลุยภาพซึง่เปนเครือ่งมอืท่ีสามารถใหรายละเอยีดชดัเจนถึงส่ิงท่ีธุรกิจตองการจะวัดในแนวทางทีส่มดลุ

ทัง้ทางดานมุมมองการวัดผลการดาํเนินงานทางการเงินและมุมมองการวัดผลการดาํเนินงานท่ีไมใชทางการเงิน 

นอกจากนี้ยังชวยใหธุรกิจมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศนและกลยุทธสูการปฏิบัติงานของธุรกิจ         

รวมถึงการวัดผลการดาํเนนิงานตามแนวคดิการวัดผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพเปนเคร่ืองมอืในการวดัผล

การดําเนินงานของธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจไดครอบคลุมทั้งหมด

 ดังน้ันในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากจะตองทําความเขาใจวา                               

ผลการประกอบการของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมวามีลกัษณะเปนอยางไรแลว ควรจะตองทาํการศกึษา

ภาวะในการเปนผูประกอบการวามีองคประกอบอะไรบาง จากบริบทขางตนทําใหผู วิจัยสนใจที่จะทํา            

ความเขาใจตอปญหาในการวิจัยวา ภาวะผูประกอบการน้ันคืออะไร มีองคประกอบใดท่ีแสดงถึงการมี          

ภาวะผูประกอบการและองคประกอบของภาวะผูประกอบการดังกลาวมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงาน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางไรเพือ่การคนควาวิจยัภายใตบริบทของวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ไดแก 1) ปจจัยดานความรูของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ   

ขนาดยอม มอีงคประกอบอะไรบาง 2) อทิธพิลของปจจยัดานความรูของผูประกอบการทีม่ตีอผลการดาํเนนิงาน

ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยเปนอยางไรเพ่ือที่จะหาแนวทาง

ในการพัฒนาธุรกิจองคกรใหเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาองคประกอบอิทธพิลปจจยัดานความรูของผูประกอบการท่ีมตีอผลการดําเนินงานของกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
 1. การพัฒนากรอบแนวคิด

  ผูวิจัยไดทําการกําหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ       

การวิจัยในระดับองคการโดยมีกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย            

เปนหนวยในการวิเคราะห การวิจัยเปนการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมีตอ         
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ผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยให            

ความสําคัญไปท่ีการคนหาองคประกอบของปจจัยดานความรูของผูประกอบการ ในการดําเนินธุรกิจ                

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวาประกอบดวยอะไรและมีผลกระทบอยางไรตอผลการประกอบการ

จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกับอทิธพิลของปจจยัดานความรูของผูประกอบการท่ีมตีอผลการเนินงานของ

กลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนอืของประเทศไทย มปีจจัยดานความรู  (Bosma & Harding, 

2013 ; Chajnacki, 2007 ; Collie, 2002 ; Harnandaz, 2000 ; Jones, 2007 ; Kaplan & Norton, 2004 ; 

Narver & Slater, 1990 ; Raymond & St-Pierre,  2003 ; Watkins & Marsick, 1993 ; Davis, 2005) ดังนี้ 

  1.1 องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ประกอบดวย พลวัตการเรียนรู (Learning    

Dynamic) การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี (Technology Support for Learning) และแรงจูงใจ                

ในการเรียนรู (Motivation to Learn)   

  1.2   บรรยากาศการเรียนรู (Learning Climate) ประกอบดวย การเรียนรูและแลกเปล่ียน     

ความรู (Learning and Knowledge Sharing) และการสื่อสาร (Communication) 

  1.3  การจัดการความรู (Knowledge Management: KMA) ประกอบดวย การแสวงหา         

ความรู (Knowledge Acquisition: KNAC) การสรางความรู (Knowledge Creation) การจัดเก็บความรู 

(Knowledge Storage) การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) การประยุกตใชความรู (Knowledge    

Application: KNAP) ผลการดําเนินงานขององคการ (Business Performance) ประกอบดวยผลการดาํเนนิงาน

ดานการเงนิ (Financial Performance) ผลการดําเนนิงานดานลูกคา (Customer Performance) ผลการดําเนนิงาน

ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) และผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและ                    

การเจรญิเติบโต (Learning and Growth Performance) สามารถสรุปตัวแปรไดที่จะใชในศึกษาได  

ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

 ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 5 สมมติฐานดังนี้

 สมมติฐานท่ี 1: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ    

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

 สมมติฐานที่ 2: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอบรรยากาศการเรียนรูของกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

 สมมติฐานที่ 3: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความรูของกลุมวิสาหกิจ     

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

 สมมติฐานที่ 4: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

 สมมติฐานที่ 5: การจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
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วิธีการวิจัย
 รปูแบบการวิจยันีเ้ปนการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวจิยัไดเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามกับผูบรหิาร

ของธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเพ่ือใหไดขอสรุปทีส่ามารถนําไปประยุกต

ใชไดกับองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยทั่วไปโดยแยกเปนประเด็น ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิารของธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนอื

ของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 17 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม แพร นาน พะเยา ลําปาง 

แมฮองสอน ลาํพูน ตาก กาํแพงเพชร สโุขทัย อตุรดิตถ นครสรรค อทุยัธาน ีพษิณุโลก เพชรบรูณ พจิติร จาํนวน

ทั้งหมด 3,283 ราย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) จากโครงการสินเชื่อเพื่อ

พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ        

ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ขนาดกลุมตัวอยางมีความเหมาะสมกับการวเิคราะหขอมูลโดยใชเครือ่งมอื

ทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ซึ่งกําหนดใหมีผูประกอบการเขารวมโครงการฯ 

จาํนวน 400 ราย เปนกลุมตวัทีท่าํการคัดเลอืกโดยใชวธิกีารเลือกตวัอยางแบบไมใชความนาจะเปน การเลือก

กลุมตัวอยางดวยวธิกีารสุมโดยใชวธิกีารเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากขอมูลในการประกอบธรุกิจมีความสําคัญ

และตองใหผูประกอบการสมัครใจในการเขารวมโครงการดังกลาว

 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย 5 สวน ไดแก สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัองคการแหงการเรยีนรู สวนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบับรรยากาศ

การเรยีนรู สวนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัการความรู และสวนที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบัผลการดําเนนิงาน

ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยซ่ึงสวนที่ 2  ถึงสวนที่ 5 ใช             

มาตรวัด 5 ระดับ คอื สอดคลองกบัการปฏิบตังิานจรงิมากทีส่ดุ ระดบัคะแนน 5 จนถึงสอดคลองกบัการปฏิบตัิ

งานจริงนอยที่สุด ระดับคะแนน 1 สําหรับประเมินผลลัพธดานการเงินใชมาตรวัดไดแก คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 

แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด/เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับเปาหมายจนถึงคาเฉลี่ย 1.00 – 

1.80 แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงนอยที่สุด/ลดลงมากเมื่อเทียบกับเปาหมาย 

 3. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอื ผูวจิยัไดทําการตรวจสอบคุณของเคร่ืองมือ ไดแก การตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหาดวยวิธีดัชนีความสอดคลองของขอคําถามและวัตถุประสงคจากผูเช่ียวชาญ และ         

ทําการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง (n = 20) และตัวแปรแฝงทุกตัว

มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มากกวา 0.5 และคาอํานาจจําแนกรายขอทุกขอคําถาม (Corrected 

Item-Total Correlation) มีคามากกวา 0.3 (Low & MacMillan, 1988)

 4. การวิเคราะหขอมูล ใชวธิกีารวเิคราะหขอมูลดวยสถติเชงิพรรณาและการวเิคราะหสถิตพิหุตวัแปร

โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือพิสูจน ตรวจสอบ        

ความเหมาะสมและถูกตองขององคประกอบของผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น    

ไดรับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมมาจากตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรภาวะผูนํา
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อยางผูประกอบการ ตัวแปรการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ตัวแปรการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง      

ผูประกอบการ และตัวแปรการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการและเน่ืองจากตัวแปรท้ังหมด  

เปนตัวแปรแฝง (Latent Variables) หรือเปนตัวแปรท่ีไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตัวแปรแฝงเหลานี้          

มคีวามเปนนามธรรมและมคีวามซับซอน ไมสามารถเก็บขอมลูดวยขอคาํถามในการสาํรวจเพียงคาํถามเดียว 

แตจําเปนตองมีตัวแบบการวัด (Measurement Model) ที่ประกอบดวยตัวแปรสังเกต (Manifest Variables) 

หลายๆ ตัวท่ีเปนตัวแปรท่ีสามารถสังเกตและเก็บขอมูลไดจํานวนละ 3-4  ตัวแปรสังเกตตอตัวแปรแฝง              

เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ 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
 ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 50.70 และเพศหญงิ รอยละ 49.30 

มีอายุมากกวา 25 – 45 ป รอยละ 88.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท รอยละ 70.60 และ              

มปีระสบการณทาํงาน มากกวา 5 – 15 ป รอยละ 80.30 ในบริษทัของกลุมผูตอบแบบสอบถามประกอบกจิการ

บริการ รอยละ 45.30 จําหนาย รอยละ  50.50 และผลิตมีจํานวนนอยที่สุดคือรอยละ 4.30 ดานความรูและ

อิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยมีทั้งหมด 12 ปจจัยซึ่งในแตละปจจัยมี ดังนี้

 1. พลวัตการเรียนรู สวนใหญผูบริหารองคการมีการสงเสริมวิธีการเรียนรูในรูปแบบตางๆ สอดคลอง

กบัการปฏบิตังิานจริงมาก (คาเฉลีย่ 3.99) โดยในรายดานพบวา ดานบุคลากรในองคการสามารถปรบัเปลีย่น

ตนเองเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด 

(คาเฉลีย่ 4.31) ผูบรหิารองคการมกีารสงเสรมิใหบคุลากรคดิอยางเปนระบบ มคีวามสอดคลองกบัการปฏบิตัิ

งานจริงมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.29) บุคลากรในองคการมองวาการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการสราง               

ความไดเปรียบในการแขงขันมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03)  

 2. การสงเสรมิการเรียนรูดวยเทคโนโลยมีคีวามสอดคลองกับการปฏบิตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.01) 

โดยในรายดาน พบวา ผูบริหารองคการสนับสนุนการฝกอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใชเทคโนโลยี

อยางตอเน่ือง มคีวามสอดคลองกับการปฏิบตังิานจรงิมากทีส่ดุ (คาเฉล่ีย 4.19) โดยผูบรหิารองคการสนบัสนุน

ใหบคุลากรใชเทคโนโลยเีปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูใหม มคีวามสอดคลองกับการปฏิบตังิานจรงิมาก 

(คาเฉล่ีย 4.13) และผูบริหารองคการสนับสนุนใหพนักงานใชระบบเทคโนโลยีทีห่ลากหลายมคีวามสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.10)
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 3. แรงจูงใจในการเรียนรูมคีวามสอดคลองกบัการปฏิบตังิานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.00) โดยในรายดาน 

พบวา ผูบริหารองคการมีนโยบายเพิ่มคาตอบแทนเม่ือพนักงานสามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอ

องคการ ผูบริหารองคการมีนโยบายในการยกยอง ใหรางวัลแกพนักงานท่ีสรางประโยชนดวยการพัฒนา

กระบวนการใหมๆ  ตอองคการ มคีวามสอดคลองกบัการปฏบิตังิานจรงิมากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 4.25) ผูบริหารระดบัสูง

ใหความสําคัญกับพนักงานที่หาความรู กระบวนการใหมๆ ที่มีมาใช/สรางประโยชนในการทํางาน มี                 

ความสอดคลองกบัการปฏบิตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.01) เพือ่นรวมงานใหความสาํคญัดวยการแสดงความยนิดี

กับพนักงานที่สรางประโยชนใหกับหนวยงาน มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.76)

 4. การเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรู มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 3.76) 

โดยในรายดาน พบวา บคุลากรในแผนกงานทกุฝายในองคการใหความรวมมอืในการสรางบรรยากาศการเรยีนรู       

ในการทาํงานเพือ่บรรลุถงึความตองการของลกูคามคีวามสอดคลองกับการปฏบิตังิานจริงมากท่ีสดุ (คาเฉลีย่ 

4.36) บคุลากรในองคการมกีารประเมนิความพงึพอใจของลกูคาทีม่าใชบริการมีความสอดคลองกบัการปฏิบตังิาน

จริงมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.31) และบริหารองคการโดยจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหพนักงานทํางานเปนทีมมี           

ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03)

 5. การส่ือสารมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.15) โดยในรายดาน พบวา      

ผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการจดบันทึกขอมูลที่เปนประโยชน เชน รายงานการประชุม บันทึกชวยจํามี

สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.31) โดยผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการคัดเลือก      

ความรูที่เหมาะสมเพื่อถายทอดความรูนั้นแกบุคลากรอื่นๆ มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.27) และบุคลากรในองคการสามารถแสวงหาขอมูลและนํามาใชในการทํางานมีความสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.10)

 6. การแสวงหาความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03) โดยในรายดาน 

พบวา ผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการจดบันทึกขอมูลที่เปนประโยชนสอดคลองกับการปฏิบัติจริงมากที่สุด  

(คาเฉล่ีย 4.31) ผูบริหารองคการสงเสริมการคัดเลือกความรูที่เหมาะสมเพื่อถายทอดความรูนั้นแกบุคลากร

อื่นๆ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย4.27)  บุคลากรในองคการสามารถแสวงหาขอมูลและ     

นํามาใชในการทํางานสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.10)

 7. การสรางความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.59) โดยในรายดาน         

พบวาผูประกอบการสามารถสรางความรูใหมโดยบันทึกเปนเอกสารทีเ่ปนลายลกัษณอกัษรมีความสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.82) ผูบริหารองคการนําประสบการณที่เคยประสบมาถายทอด       

ใหพนกังานรบัรูมคีวามสอดคลองกบัการปฏิบตังิานจริงมากท่ีสดุ (คาเฉลีย่ 3.64) ผูประกอบการสามารถสราง

ความรูโดยถายทอดผานสื่อตางๆ มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.63)

 8. การจัดเก็บความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.93) โดยในรายดาน 

พบวาผูประกอบการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรูในระบบฐานขอมูลตางๆ                
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มสีอดคลองกับการปฏิบตังิานจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.03) ผูประกอบการสามารถจดัเก็บองคความรูผานส่ือตางๆ 

ในระบบฐานขอมูล เชน การแชรลิงคขององคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด                      

(คาเฉล่ีย 4.27) และผูประกอบการไดรับความสะดวกในการจัดเก็บความรูในระบบฐานขอมูลขององคการ     

มีสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.04)

 9. การแบงปนความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 3.99) โดยในรายดาน 

พบวาพนักงานในองคการมีการแบงปนความรูระหวางกันภายในองคการมีความสอดคลองกับการปฏบิตังิานจริง

มากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.33) ผูบริหารระดับสูงในองคการใหความสําคัญกับการแบงปนความรูทั้งภายในและ

ภายนอกองคการมคีวามสอดคลองกบัการปฏิบตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.13) พนักงานในองคการมกีารแบงปน

สิ่งท่ีไดเรียนรูและประสบการณของพนักงานผานระบบในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง  

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.99)  

 10. การประยุกตใชความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.14) โดยใน          

รายดาน พบวาผูประกอบการสามารถใชการสือ่สาร/แบงปนส่ิงท่ีเรียนรูรวมกนัจากขอผิดพลาดในการปฏบิตังิาน

แกบุคลากรอื่นๆ ในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัตงิานจริงมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.27) โดยผูบริหาร

สามารถวิเคราะหไดวาแผนกงาน/องคการขาดความรูใดที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงานมีความสอดคลอง

กบัการปฏบิตังิานจรงิมากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 4.24) และผูประกอบการสามารถนาํความรูในองคการมาประยกุตใช

ในการทํางานมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.17)

 11. ผลการดําเนินงานดานการเงินมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 3.99)        

โดยในรายดาน พบวาความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากท่ีสุด           

(คาเฉล่ีย 4.30) โดยความสามารถในการรักษาลูกคาเกาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง        

มากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 4.25) ซึง่ความสามารถในการทาํกาํไรจากลกูคาเพิม่ขึน้มคีวามสอดคลองกับการปฏบิตังิาน

จริงมาก (คาเฉลี่ย 4.01) 

 12. ผลการดาํเนนิงานดานกระบวนการภายในมีความสอดคลองกบัการปฏบิตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.10) 

โดยในรายดาน พบวาการบริการมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด           

(คาเฉลี่ย 4.26) การบริการมีการตอบสนองที่ตรงกับความตองการของลูกคาเพ่ิมขึ้นมีความสอดคลองกับ             

การปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.18) กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ       

การปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.91)  

 13. ผลงานดานการเรียนรูและการเติบโตมคีวามสอดคลองกบัการปฏบิตังิานจรงิมาก (คาเฉลีย่ 4.06) 

โดยในรายดาน พบวาความมุงม่ัน กระตือรือรนในการบริการของพนักงานเพิ่มข้ึนมีความสอดคลองกับ           

การปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.31) พนักงานมีความพึงพอใจในงานเพ่ิมข้ึนมีความสอดคลองกับ     

การปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.25) และองคการมีระบบการฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง                   

มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.19)
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 14. ผลการดําเนินงานดานลูกคามีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.30) 

โดยในรายดานพบวา ความสามารถในการรกัษาลกูคาเกาเพ่ิมขึน้มคีวามสอดคลองกับการปฏบิตังิานจริงมาก 

(คาเฉลี่ย 4.25) ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคาเพ่ิมข้ึนมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก 

(คาเฉลี่ย 4.01) การเพิ่มขึ้นของลูกคาใหมมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.10)

 15. ผลการดําเนินงานดานกระบวนการภายในมีความสอดคลองกับการปฏิบตังิานจรงิมาก (คาเฉล่ีย 

4.26) โดยในรายดานพบวา การบริการมีการตอบสนองที่ตรงกับความตองการของลูกคาเพ่ิมข้ึนมี                   

ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉล่ีย 4.18) กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมี

ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.91)

 การวิเคราะหแบบจําลองสมการเชงิโครงสรางโดยสถิตกิารวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง (โมเดล) 

สมการโครงสราง (Structure Equation Modeling: SEM) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Onyx จาก University of 

Virginia & Max Planck Institute for Human Development เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน            

ของแบบจาํลองกบัขอมลูเชงิประจกัษไดทดสอบดชันคีวามกลมกลนืโดยไดผลจากการตรวจสอบดงัตารางที ่1

ตารางที่ 1

การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน

 *  

( 2-test)  (p >0.05)  (p = 0.036) 
( 2/df) < 2.00 1.27 

 
2.00 –
5.00  

CFI (Comparative Fit Index) > 0.95 0.95 
 

0.90 –
0.95  

GFI (Goodness of Fit Index) > 0.95

0.90 – 
0.95  

0.97 
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 จากตารางที ่1 พบวา ผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลนืของโมเดลกบัขอมลูเชิงประจกัษนัน้ 

จะเห็นไดวาดัชนีมีระดับที่ดีและอยูในเกณฑที่ผานทุกตัวแลว ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหตัวแบบของปจจัย                  

ดานความรู ของผู ประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม                   

ทางภาคเหนอืของประเทศไทย ไดแก 1) องคการแหงการเรียนรู  2) บรรยากาศการเรยีนรู 3) การจัดการความรู 

และ 4) ผลการดําเนินงานขององคการ ปรากฏผลดังภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการเชิงโครงสราง      

ของปจจยัดานความรูของผูประกอบการท่ีมตีอผลการดาํเนนิงานของกลุมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ทางภาคเหนือของประเทศไทย

 

ตารางที่ 1

การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน 

(ตอ) 
 *  

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) > 0.95

0.90 –
0.95  

0.96 
 

RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) 

< 0.05 0.04 
 

0.05 –
0.08  

0.08 –
0.10  

> 0.10

SRMR ( Standard Root Mean Square 
Residual)  

< 0.05 
< 0.08 

 
 

0.03 
0.02     

 
 

*เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับอมูลเชิงประจักษของ Diamantopoulos & Siguaw (2000)
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ภาพที ่2:  ผลการวเิคราะหตวัแบบสมการเชงิโครงสรางของปจจยัดานความรูของผูประกอบการทีม่ตีอผลการดําเนนิงาน 

  ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

หมายเหตุ X1 = องคการแหงการเรียนรู  X2 = บรรยากาศการเรียนรู  X3  = การจัดการความรู     Y4  = ผลการดําเนินงานขององคการ

 

 การทดสอบสมมุติฐานอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมีตอผลการดําเนินงานของ            
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยสามารถสรุปได ดังนี้
 สมมตฐิานที ่ 1: X

1Y
4  
องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากบั 0.03) สงผลบวก (เทากบั 1+)              

ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวม เทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
 สมมตฐิานที ่ 2:  X

1X
2  
องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.03) สงผลบวก (เทากับ 1+)            

ตอบรรยากาศการเรยีนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.01) ของกลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนอื
ของประเทศไทย
 สมมตฐิานที ่3:  X

1X
3
 องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากบั 0.03) สงผลบวก (เทากบั 1+) 

ตอการจัดการความรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.02)ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
 สมมติฐานท่ี 4:  X

2Y
4
  บรรยากาศการเรยีนรู (ความแปรปรวนรวมเทากบั -0.01) สงผลบวก (เทากบั 1+) 

ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
 สมมตฐิานที ่ 5:  X

3Y
4  
การจดัการความรู (ความแปรปรวนรวมเทากบั -0.02) สงผลบวก (เทากับ 1+)             

ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ

ของประเทศไทย
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อภิปรายผลการวิจัย
 อทิธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการทีม่ตีอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอมจากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการเชิงโครงสรางของปจจัยดานความรูของผูประกอบการ            

ทีม่ตีอผลการดาํเนินงานของกลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนอืของประเทศไทยประกอบดวย 

4 ปจจัยไดแก ปจจัยที่ 1 องคการแหงการเรียนรู คือ องคการท่ีเอื้อใหบุคลากรทุกคนในองคการมีโอกาส         

ที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาโดยใชแนวทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการเช่ือมโยงความสัมพันธของ

บคุลากรทกุคนในองคการ กระตุนใหเกดิการพัฒนารวมกนัในการเรียนรูรวมกบัผูอ่ืน มกีารแบงปนและถายทอด

ความรูซึ่งกันและกันอยางเปนเครือขายทามกลางสภาพแวดลอมที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด           

การเรยีนรูทีจ่ะนําไปสูวถิทีางแหงการพฒันาท่ียัง่ยืนซ่ึงสอดคลองกับ  Hargreaves & Jarvis (1998) กลาววา 

องคการแหงการเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองอยางตอเนื่อง การเรียนรูจะเกิดข้ึนกับ

บุคคล กลุม หรือองคการ หรือกลุมที่องคการมีการทํางานรวมกัน องคการจะตองเปนองคการแหงการเรียนรู

เพ่ือท่ีจะพฒันาสูความเปนเลศิ โดยจะตองพัฒนาผลิตภัณฑ ขอมูล และการบรกิารอยางตอเนือ่ง ขณะเดยีวกนั

ก็ตองพัฒนาความสามารถของบุคลากรดวยเชนกัน ปจจัยที่ 2  บรรยากาศการเรียนรู คือ การเรียนรูและ         

แลกเปลี่ยนความรู ขอบเขตของการใหความสําคัญตอการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรู และการสื่อสาร 

การประสานงานระหวางกนัภายในองคการเพ่ือใหบรรลเุปาหมายตามความตองการของลกูคา โดยทุกแผนกงาน

ในองคการมีการแลกเปล่ียนขอมูลและติดตอส่ือสารภายในองคการผานระบบการทํางาน ซึ่งสอดคลอง            

กับ Honey & Mumford (1996) ไดกลาวไววา บรรยากาศในการเรียนรูเปนสวนหนึ่งในหลากหลายพฤติกรรม

และแนวปฏิบัติ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องภายในองคการ นอกจากนี้

ผูบริหารตองมีหนาที่รับผิดชอบ 4 ประการในการสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในองคการใหเกิดขึ้น ไดแก 

1) การสรางบทบาทตนแบบในเชิงพฤติกรรมและแนวปฏิบัติ 2) การวางแผนและการจัดเตรียมโอกาสใน        

การเรียนรู 3) การสรางการเรียนรูในทุกการดําเนินการขององคการ และ 4) การแสดงบทบาทในฐานะผูให   

การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่ 3 การจัดการความรูคือ องคการแหงการเรียนรู  การจัดการความรู 

และบรรยากาศการเรียนรู โดยแสดงใหเห็นถึงลักษณะปจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 3 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงาน

ขององคการ การจัดการความรูโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับตลาด (Market Orientation) เปนการดําเนิน

กจิกรรมวางแผนขอมลูทางการตลาด ซึง่เกีย่วของกบัการคํานงึถงึลกูคาและคูแขง การแสวงหาขอมลู การถายโอน

แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและคูแขงไปยังแผนกตางๆ ขององคการ ความสามารถในการตอบสนอง      

ตอขอมูลตางๆ ที่ไดรับมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ สวนแบงทางการตลาด และ            

ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Makino & Montgomery (2008) ที่กลาวไววา 

ปฏิสัมพันธระหวางการใหความสําคัญกับตลาด (ตัวแทนของการจัดการความรู) และการใหความสําคัญกับ

การเรียนรู (การจัดการความรู) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสวนแบงทางการตลาด แตมีความสัมพันธเชิงลบ

กบัความสําเรจ็ของผลติภณัฑใหม รวมถงึการศึกษาในประเทศญ่ีปุน พบวา กลุมตวัอยางของบริษทัขนาดกลาง

และขนาดยอมในประเทศญี่ปุนที่มีความสามารถในการใชความรู (Knowledge Exploitation) จะบรรลุ
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operational Efficiency) ประกอบดวย 1) ผลกําไรที่เหนือกวาคูแขง และ     

2) กระบวนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพเหนอืคูแขง ในขณะทีบ่ริษทัทีม่คีวามสามารถในการสรางความรู  (Knowledge 

Exploration) จะมีผลการดําเนินการเชิงกลยุทธ (Strategic Performance) อันไดแก ความสามารถใน            

การพฒันาผลิตภัณฑ/เทคโนโลยีใหมๆ  ไดเหนอืกวาคูแขง และสมรรถนะทางดานเทคโนโลยขีองสมาชกิองคการ

ที่ดีกวา และปจจัยที่ 4 ผลการดําเนินงานขององคการคือ ผลการดําเนินการในขั้นตอนสุดทายขององคการ 

(Ultimate Performance) เปนเสมือนการมองผลทีเ่กดิขึน้จากภายนอกทีค่รอบคลมุมติ ิ3 ดานคือ ดานแรกคอื

ผลการดําเนินการดานการเงิน ไดแก กําไร ผลตอบแทนการลงทุน ผลตอบแทนตอสินทรัพย เปนตน                   

ดานที่สองคือผลการดําเนินการดานการตลาด ไดแก ยอดขาย สัดสวนการตลาด เปนตน และดานที่สามคือ

ผลตอบแทนของผูที่มีสวนไดเสียกับองคการหรือผูถือหุน ไดแก ผลตอบแทนรวม มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

(Economic Value Added) ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิ Jones (2007) ทีก่ลาวไววา ประสทิธผิลองคการหมายถงึ

ผลการดําเนินงานทีม่คีวามหมายท่ีกวางกวา ครอบคลมุผลการดําเนินงานองคการพรอมท้ังผลการดําเนินการ

ภายในดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหนวยงานในองคการ                

รวมท้ังผลการดําเนินการจากมุมมองภายนอกที่นอกเหนือไปจากผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ดังน้ัน                      

ผลการดําเนินงานจึงเปนสวนหนึ่งของประสิทธิผลองคการ

สรุป
 อทิธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการทีม่ตีอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ปจจัยดานความรู 3 ประการ            

อันประกอบดวย องคการแหงการเรียนรู บรรยากาศแหงการเรียนรู และการจัดการความรู ตางมีสวนสําคัญ

ที่สงผลดีตอผลการดําเนินงาน โดยใชทฤษฎีของ BSC เปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานถึงแมงานวิจัยนี้จะ

สามารถสรุปและอภิปรายถึงอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการท่ีมีตอผลการดําเนินงานของ  

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยแตผูประกอบการยังมีความไมเขาใจ        

อยางลึกซึ้งตอปจจัยดานความรูที่สงผลดีตอผลการดําเนินงานจึงตองใหฝายหนวยงานท่ีเกี่ยวของที่สงเสริม

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่รวมกันเปน

ประชารฐัจะไดชวยกันสรางความรูความเขาใจและนาํปจจยัดานความรูเหลานีไ้ปปฏิบตัเิพือ่ความม่ันคง มัง่คัง่ และ

ยัง่ยืนของภาคประชาชน กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและประเทศชาติเปนลําดับตอไปในอนาคต

 ความรู ในเชิงวิชาการที่จะเกิดขึ้นใหมในงานวิจัยนี้คือ สามารถพัฒนาปจจัยดานความรู ของ               

กลุมวิสาหกจิชุมชนขนาดกลางและขนาดยอมโดยใชตัวช้ีวดัผลการดําเนนิงานแบบ  BSC (Balanced Scorecard)

ของกลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหปจจัยดานความรูที่มีผลตอความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขัน         

โดยสามารถพฒันาอิทธิพลของปจจัยดานความรูทีม่ตีอผลการดาํเนินงานของกลุมองคการท่ีไมแสวงหากาํไร

และบริษัทเพื่อสังคม (Social Enterprise) ความจงรักภักดีของผูมีสวนไดเสียขององคการและความสัมพันธ

ระหวางองคการแหงการเรียนรูกับความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขัน
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