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การวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษาองคประกอบอิทธิพลปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย จากประชากรและกลุมตัวอยาง
ของผูประกอบการธุรกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยทั้งหมด 17 จังหวัด ซึ่งกลุมตัวอยางทําการ
คัดเลือกโดยใชวิธีการแบบไมใชความนาจะเปน การสุมเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมโดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เนือ่ งจากขอมูลในการประกอบธุรกิจมีความสําคัญและตองใหผปู ระกอบการสมัครใจ จํานวน 400 ราย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาและ
การวิเคราะหสถิติพหุตัวแปรโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
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ผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยใน 4 ปจจัย ไดแก 1) องคกรแหงการเรียนรู 2) บรรยากาศการเรียนรู 3) การจัดการความรู
4) ผลการดําเนินงานขององคการโดยผลการวิจยั พบวา การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับ
ขอมูลเชิงประจักษนนั้ ผานและอยูใ นระดับดี (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 แสดงวาองคประกอบอิทธิพลปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานที่มี
ผลเชิงบวกของปจจัยดานความรู 3 ประการ อันประกอบดวยองคการแหงการเรียนรู บรรยากาศแหงการเรียน
รู และการจัดการความรู ตางมีสวนสําคัญที่สงผลดีตอผลการดําเนินงาน โดยใชทฤษฎีของ BSC เปนตัวชี้วัด
ถึงผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการพัฒนาดานความรู ผูประกอบการควรมุงเนน
ความเขาใจอยางลึกซึ้งตอปจจัยดานความรูของผูประกอบการ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่สงเสริม
กลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทัง้ หนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือหนวยงานอืน่ ๆ ชวยกันสรางความรู
ความเขาใจและนําปจจัยดานความรูเหลานี้ไปปฏิบัติเพื่อความมั่นคง 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
ในหลายทศวรรษทีผ่ า นมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-Sized Enterprise
- SME) ไดกลายเปนหนวยเศรษฐกิจที่มีจํานวนมากที่สุดในทุกประเทศ และยังเปนประชากรดานเศรษฐกิจ
ที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกอีกดวยเชนกัน และจากการสรุปรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมป พ.ศ. 2550 วิสาหกิจกลุมนี้เปนแหลงสําคัญของระบบเศรษฐกิจในการสรางผลผลิตและทําให
เกิดการจางงานเปนจํานวนมากในทุกๆ ประเทศ อยางไรก็ตามภายใตความสําคัญทางเศรษฐกิจดังกลาว วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดมลี กั ษณะและขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจทีแ่ ตกตางไปจากวิสาหกิจขนาดใหญ
จากขอไดเปรียบในการแขงขันบางประการ เชน การเริม่ ตนทําธุรกิจไดรวดเร็ว ความยืดหยุน ในการประกอบธุรกิจ
และความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) เปนตน แตวิสาหกิจที่
มีขนาดเล็กเหลานี้สวนมากลวนแลวแตจะพบอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเกือบทุกดาน ตั้งแตเรื่องการ
ขาดแคลนเทคโนโลยี การขาดเงินทุนในการพัฒนาและวิจัย การเขาไมถึงแหลงเงินทุนและที่สําคัญก็คือ
การบริหารจัดการกิจการที่ขาดแคลนบุคลากร สงผลใหสวนมากไมสามารถรักษาธุรกิจในระยะยาวและกาว
ไปสูการแขงขันในระดับทีส่ งู ขึ้นไปได วิสาหกิจในระดับนีจ้ ํานวนมากจึงมีผลการประกอบการอยูใ นระดับที่ไม
คอยดีและในที่สุดก็ตองเลิกกิจการไปหลังจากที่เริ่มดําเนินกิจการไดไมนาน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) ไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพควบคูกันไป เชนเดียวกับประเทศไทยซึ่งไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยการสรางผูประกอบการรายใหม ขณะที่กระบวนการในการพัฒนา
ผูประกอบการใหเขมแข็งไดอยางมีประสิทธิผลก็ไดมีการเพิ่มแผนการดําเนินการมากยิ่งขึ้นจากสถิติของ
การจัดตั้งวิสาหกิจในประเทศไทยในแตละปจะเห็นไดวามีจํานวนการจัดตั้งวิสาหกิจใหมเฉลี่ยปละกวา
45,000 ราย และจากรายงาน Global Entrepreneurship Monitor ประจําป ค.ศ. 2013 ประเทศไทยเปน
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ประเทศที่มีประชากรวัยทํางานที่มีสวนรวมในการกอตั้งธุรกิจใหมหรือระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity) อยูในระดับคอนขางสูง หากวิสาหกิจที่เลิกกิจการนี้มีจํานวน
มากขึ้นยอมไมเปนผลดีตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางแนนอนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการจางงาน (Bosma & Harding, 2013) การกอตั้งและการอยูรอดของวิสาหกิจทําใหเห็นวาแมจะมี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนหนึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดี ทําใหกิจการสามารถอยูรอด เติบโต
เจริญกาวหนาได แตกม็ วี สิ าหกิจอีกจํานวนไมนอ ยทีต่ อ งลมเหลวทัง้ ๆ ทีว่ สิ าหกิจเหลานัน้ บางกลุม ประกอบธุรกิจ
อยูใ นสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ปจจัยการดําเนินงานหลักดานใดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผลกระทบตอผลการประกอบการทําใหเกิดความอยูรอด ผลการศึกษาวิจัย
ผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเด็นนี้ของประเทศไทยยังมีจํานวนนอย
สวนมากเปนการศึกษาในตางประเทศและจากผลการวิจยั สวนใหญพบขอสรุปทีเ่ หมือนๆ กัน ประการหนึง่ คือ
ผลการประกอบการนัน้ ขึน้ อยูก ับปจจัยสําคัญทีเ่ ชือ่ มโยงกับตัวผูป ระกอบการ (Raymond & St-Pierre, 2003)
ซึง่ ลักษณะของการเปนผูป ระกอบการนีท้ ที่ าํ ใหตอ งตัดสินใจใชกลยุทธทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ และมีสว นรับผิดชอบ
อยางมากตอผลการประกอบการภายใตสภาวะการณการขาดแคลนทรัพยากรการที่จะสงเสริมองคกรใหมี
ประสิทธิภาพควรจะมุง เนนองคการแหงการเรียนรูซ งึ่ มีอทิ ธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการ (Harnandaz,
2000 ; Collie, 2002 ; Davis, 2005 ; Chajnacki, 2007 ; Herrera, 2007) โดยแนวคิดองคการแหงการเรียนรู
นับเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมากกับทุกองคการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่จะชวยพัฒนาปรับเปลี่ยนองคการอยางตอเนื่องและชวยให
องคการเกิดการพัฒนาระดับผลการดําเนินงาน ตลอดจนความสามารถในการแขงขันและความสําเร็จขององคการ
(วรภัทร ภูเจริญ, 2548) จากการที่องคการไดนําแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรูมาใชดวยการสงเสริม
ใหสมาชิกเพิม่ พูนทักษะความรูแ ละตืน่ ตัวในการเรียนรูด ว ยตนเองตลอดเวลา สงเสริมใหมกี ารถายทอดความ
รู ตลอดจนมีการเรียนรูร ว มกันทัง้ ในระดับบุคคล ทีมงานและระดับองคการ สมาชิกมีความกระตือรือรนในการ
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 จากผลการศึกษาของ Sinkula (1994) พบวา การจัดการความรูโ ดยเฉพาะการใหความสําคัญกับตลาด
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมวางแผนขอมูลทางการตลาดซึ่งเกี่ยวของกับการคํานึงถึงลูกคาและคูแขง
การแสวงหาขอมูล การถายโอนแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและคูแขงไปยังแผนกตางๆ ขององคการ
ความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลตางๆ ที่ไดรับมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ
สวนแบงทางการตลาด และความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม นอกจากนีป้ ฏิสมั พันธระหวางการใหความสําคัญ
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กับตลาด (ตัวแทนของการจัดการความรู) และการใหความสําคัญกับการเรียนรู (ตัวแทนของบรรยากาศ
การเรียนรู) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสวนแบงทางการตลาดซึ่งการวัดผลของธุรกิจจะใชแนวคิดการวัดผล
การปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced scorecard: BSC) ตามแนวคิดของ Kaplan & Norton (2004)
ในการศึกษาผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนเครื่องมือในการประเมินผล
การดําเนินงาน โดยการประเมินในรูปของผลการดําเนินงานดานการเงินและผลการดําเนินงานทีไ่ มใชดา นการเงิน
4 มิติ คือ ผลการดําเนินงานดานการเงิน ผลการดําเนินงานดานลูกคา ผลการดําเนินงานดานกระบวนการ
ภายในและผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต เนื่องจากแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงาน
แบบดุลยภาพซึง่ เปนเครือ่ งมือทีส่ ามารถใหรายละเอียดชัดเจนถึงสิง่ ทีธ่ ุรกิจตองการจะวัดในแนวทางทีส่ มดุล
ทัง้ ทางดานมุมมองการวัดผลการดําเนินงานทางการเงินและมุมมองการวัดผลการดําเนินงานทีไ่ มใชทางการเงิน
นอกจากนี้ยังชวยใหธุรกิจมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศนและกลยุทธสูการปฏิบัติงานของธุรกิจ
รวมถึงการวัดผลการดําเนินงานตามแนวคิดการวัดผลการปฏิบตั งิ านแบบดุลยภาพเปนเครือ่ งมือในการวัดผล
การดําเนินงานของธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจไดครอบคลุมทั้งหมด
ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม นอกจากจะต อ งทํ า ความเข า ใจว า
ผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวามีลกั ษณะเปนอยางไรแลว ควรจะตองทําการศึกษา
ภาวะในการเปนผูประกอบการวามีองคประกอบอะไรบาง จากบริบทขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทํา
ความเขาใจตอปญหาในการวิจัยวา ภาวะผูประกอบการนั้นคืออะไร มีองคประกอบใดที่แสดงถึงการมี
ภาวะผูประกอบการและองคประกอบของภาวะผูประกอบการดังกลาวมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางไรเพือ่ การคนควาวิจยั ภายใตบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ไดแก 1) ปจจัยดานความรูของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีองคประกอบอะไรบาง 2) อิทธิพลของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยเปนอยางไรเพื่อที่จะหาแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจองคกรใหเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาองคประกอบอิทธิพลปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
1. การพัฒนากรอบแนวคิด
ผูวิจัยไดทําการกําหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยในระดับองคการโดยมีกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
เปนหนวยในการวิเคราะห การวิจัยเปนการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอ
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ผลการดําเนิ นงานของกลุ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยให
ความสําคัญไปที่การคนหาองคประกอบของปจจัยดานความรูของผูประกอบการ ในการดําเนินธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวาประกอบดวยอะไรและมีผลกระทบอยางไรตอผลการประกอบการ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับอิทธิพลของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการเนินงานของ
กลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย มีปจ จัยดานความรู (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 การเรียนรูและแลกเปลี่ยน
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) ประกอบดวยผลการดําเนินงาน
ดานการเงิน (Financial Performance) ผลการดําเนินงานดานลูกคา (Customer Performance) ผลการดําเนินงาน
ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) และผลการดําเนินงานดานการเรียนรูและ
การเจริญเติบโต (Learning and Growth Performance) สามารถสรุปตัวแปรไดที่จะใชในศึกษาได
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยทั้งสิ้น 5 สมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอบรรยากาศการเรียนรูของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3: องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการความรูของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4: บรรยากาศการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5: การจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย

70

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว จิ ยั ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับผูบ ริหาร
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเพือ่ ใหไดขอ สรุปทีส่ ามารถนําไปประยุกต
ใชไดกับองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยทั่วไปโดยแยกเปนประเด็น ดังนี้
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง ไดแก ผูบ ริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 17 จังหวัด ไดแก 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 (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) จากโครงการสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ขนาดกลุม ตัวอยางมีความเหมาะสมกับการวิเคราะหขอ มูลโดยใชเครือ่ งมือ
ทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ซึ่งกําหนดใหมีผูประกอบการเขารวมโครงการฯ
จํานวน 400 ราย เปนกลุม ตัวทีท่ าํ การคัดเลือกโดยใชวธิ กี ารเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน การเลือก
กลุม ตัวอยางดวยวิธกี ารสุม โดยใชวธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง เนือ่ งจากขอมูลในการประกอบธุรกิจมีความสําคัญ
และตองใหผูประกอบการสมัครใจในการเขารวมโครงการดังกลาว
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับองคการแหงการเรียนรู สวนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับบรรยากาศ
การเรียนรู สวนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดการความรู และสวนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับผลการดําเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งสวนที่ 2 ถึงสวนที่ 5 ใช
มาตรวัด 5 ระดับ คือ สอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ ระดับคะแนน 5 จนถึงสอดคลองกับการปฏิบตั ิ
งานจริงนอยที่สุด ระดับคะแนน 1 สําหรับประเมินผลลัพธดานการเงินใชมาตรวัดไดแก คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00
แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด/เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับเปาหมายจนถึงคาเฉลี่ย 1.00 –
1.80 แสดงวา สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงนอยที่สุด/ลดลงมากเมื่อเทียบกับเปาหมาย
3. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว จิ ยั ไดทาํ การตรวจสอบคุณของเครือ่ งมือ ไดแก การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาดวยวิธีดัชนีความสอดคลองของขอคําถามและวัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญ และ
ทําการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง (n = 20) และตัวแปรแฝงทุกตัว
มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มากกวา 0.5 และคาอํานาจจําแนกรายขอทุกขอคําถาม (Corrected
Item-Total Correlation) มีคามากกวา 0.3 (Low & MacMillan, 1988)
4. การวิเคราะหขอ มูล ใชวธิ กี ารวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเชิงพรรณาและการวิเคราะหสถิตพิ หุตวั แปร
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อพิสูจน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและถูกตองขององคประกอบของผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น
ไดรับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมมาจากตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรภาวะผูนํา
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อยางผูประกอบการ ตัวแปรการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ตัวแปรการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ และตัวแปรการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการและเนื่องจากตัวแปรทั้งหมด
เปนตัวแปรแฝง (Latent Variables) หรือเปนตัวแปรที่ไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตัวแปรแฝงเหลานี้
มีความเปนนามธรรมและมีความซับซอน ไมสามารถเก็บขอมูลดวยขอคําถามในการสํารวจเพียงคําถามเดียว
แตจําเปนตองมีตัวแบบการวัด (Measurement Model) ที่ประกอบดวยตัวแปรสังเกต (Manifest Variables)
หลายๆ ตัวที่เปนตัวแปรที่สามารถสังเกตและเก็บขอมูลไดจํานวนละ 3-4 ตัวแปรสังเกตตอตัวแปรแฝง
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
ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 50.70 และเพศหญิง รอยละ 49.30
มีอายุมากกวา 25 – 45 ป รอยละ 88.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท รอยละ 70.60 และ
มีประสบการณทาํ งาน มากกวา 5 – 15 ป รอยละ 80.30 ในบริษทั ของกลุม ผูต อบแบบสอบถามประกอบกิจการ
บริการ รอยละ 45.30 จําหนาย รอยละ 50.50 และผลิตมีจํานวนนอยที่สุดคือรอยละ 4.30 ดานความรูและ
อิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยมีทั้งหมด 12 ปจจัยซึ่งในแตละปจจัยมี ดังนี้
1. พลวัตการเรียนรู สวนใหญผูบริหารองคการมีการสงเสริมวิธีการเรียนรูในรูปแบบตางๆ สอดคลอง
กับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 3.99) โดยในรายดานพบวา ดานบุคลากรในองคการสามารถปรับเปลีย่ น
ตนเองเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
(คาเฉลีย่ 4.31) ผูบ ริหารองคการมีการสงเสริมใหบคุ ลากรคิดอยางเปนระบบ มีความสอดคลองกับการปฏิบตั ิ
งานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.29) บุคลากรในองคการมองวาการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03)
2. การสงเสริมการเรียนรูด ว ยเทคโนโลยีมคี วามสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.01)
โดยในรายดาน พบวา ผูบริหารองคการสนับสนุนการฝกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชเทคโนโลยี
อยางตอเนือ่ ง มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.19) โดยผูบ ริหารองคการสนับสนุน
ใหบคุ ลากรใชเทคโนโลยีเปนเครือ่ งมือในการแสวงหาความรูใ หม มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก
(คาเฉลีย่ 4.13) และผูบ ริหารองคการสนับสนุนใหพนักงานใชระบบเทคโนโลยีทหี่ ลากหลายมีความสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.10)
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3. แรงจูงใจในการเรียนรูม คี วามสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.00) โดยในรายดาน
พบวา ผูบริหารองคการมีนโยบายเพิ่มคาตอบแทนเมื่อพนักงานสามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอ
องคการ ผูบริหารองคการมีนโยบายในการยกยอง ใหรางวัลแกพนักงานที่สรางประโยชนดวยการพัฒนา
กระบวนการใหมๆ ตอองคการ มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.25) ผูบ ริหารระดับสูง
ใหความสํ าคัญกั บพนักงานที่หาความรูกระบวนการใหมๆ ที่มีมาใช/สรางประโยชนในการทํางาน มี
ความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.01) เพือ่ นรวมงานใหความสําคัญดวยการแสดงความยินดี
กับพนักงานที่สรางประโยชนใหกับหนวยงาน มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.76)
4. การเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรู มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.76)
โดยในรายดาน พบวา บุคลากรในแผนกงานทุกฝายในองคการใหความรวมมือในการสรางบรรยากาศการเรียนรู
ในการทํางานเพือ่ บรรลุถงึ ความตองการของลูกคามีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่
4.36) บุคลากรในองคการมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคาทีม่ าใชบริการมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ าน
จริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.31) และบริหารองคการโดยจัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหพนักงานทํางานเปนทีมมี
ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03)
5. การสื่อสารมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.15) โดยในรายดาน พบวา
ผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการจดบันทึกขอมูลที่เปนประโยชน เชน รายงานการประชุม บันทึกชวยจํามี
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.31) โดยผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการคัดเลือก
ความรูที่เหมาะสมเพื่อถายทอดความรูนั้นแกบุคลากรอื่นๆ มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.27) และบุคลากรในองคการสามารถแสวงหาขอมูลและนํามาใชในการทํางานมีความสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.10)
6. การแสวงหาความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.03) โดยในรายดาน
พบวา ผูบริหารองคการสงเสริมใหมีการจดบันทึกขอมูลที่เปนประโยชนสอดคลองกับการปฏิบัติจริงมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.31) ผูบริหารองคการสงเสริมการคัดเลือกความรูที่เหมาะสมเพื่อถายทอดความรูนั้นแกบุคลากร
อื่นๆ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย4.27) บุคลากรในองคการสามารถแสวงหาขอมูลและ
นํามาใชในการทํางานสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.10)
7. การสรางความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.59) โดยในรายดาน
พบวาผูป ระกอบการสามารถสรางความรูใ หมโดยบันทึกเปนเอกสารทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรมีความสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.82) ผูบริหารองคการนําประสบการณที่เคยประสบมาถายทอด
ใหพนักงานรับรูม คี วามสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 3.64) ผูป ระกอบการสามารถสราง
ความรูโดยถายทอดผานสื่อตางๆ มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.63)
8. การจัดเก็บความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.93) โดยในรายดาน
พบวาผูประกอบการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บความรูในระบบฐานขอมูลตางๆ
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มีสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.03) ผูป ระกอบการสามารถจัดเก็บองคความรูผ า นสือ่ ตางๆ
ในระบบฐานข อ มู ล เช น การแชร ลิ ง ค ข ององค ก ารมี ค วามสอดคล อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง มากที่ สุ ด
(คาเฉลี่ย 4.27) และผูประกอบการไดรับความสะดวกในการจัดเก็บความรูในระบบฐานขอมูลขององคการ
มีสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.04)
9. การแบงปนความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.99) โดยในรายดาน
พบวาพนักงานในองคการมีการแบงปนความรูร ะหวางกันภายในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริง
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.33) ผูบริหารระดับสูงในองคการใหความสําคัญกับการแบงปนความรูทั้งภายในและ
ภายนอกองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.13) พนักงานในองคการมีการแบงปน
สิ่งที่ไดเรียนรูและประสบการณของพนักงานผานระบบในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.99)
10. การประยุกตใชความรูมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.14) โดยใน
รายดาน พบวาผูป ระกอบการสามารถใชการสือ่ สาร/แบงปนสิง่ ทีเ่ รียนรูร ว มกันจากขอผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
แกบุคลากรอื่นๆ ในองคการมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.27) โดยผูบริหาร
สามารถวิเคราะหไดวาแผนกงาน/องคการขาดความรูใดที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงานมีความสอดคลอง
กับการปฏิบตั งิ านจริงมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.24) และผูป ระกอบการสามารถนําความรูใ นองคการมาประยุกตใช
ในการทํางานมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.17)
11. ผลการดําเนินงานดานการเงินมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.99)
โดยในรายดาน พบวาความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.30) โดยความสามารถในการรักษาลูกคาเกาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ 4.25) ซึง่ ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคาเพิม่ ขึน้ มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ าน
จริงมาก (คาเฉลี่ย 4.01)
12. ผลการดําเนินงานดานกระบวนการภายในมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.10)
โดยในรายดาน พบวาการบริการมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.26) การบริการมีการตอบสนองที่ตรงกับความตองการของลูกคาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.18) กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.91)
13. ผลงานดานการเรียนรูแ ละการเติบโตมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่ 4.06)
โดยในรายดาน พบวาความมุงมั่น กระตือรือรนในการบริการของพนักงานเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.31) พนักงานมีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.25) และองคการมีระบบการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง
มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.19)
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14. ผลการดําเนินงานดานลูกคามีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.30)
โดยในรายดานพบวา ความสามารถในการรักษาลูกคาเกาเพิม่ ขึน้ มีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก
(คาเฉลี่ย 4.25) ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคาเพิ่มขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก
(คาเฉลี่ย 4.01) การเพิ่มขึ้นของลูกคาใหมมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.10)
15. ผลการดําเนินงานดานกระบวนการภายในมีความสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริงมาก (คาเฉลีย่
4.26) โดยในรายด า นพบว า การบริ ก ารมี ก ารตอบสนองที่ ต รงกั บ ความต อ งการของลู ก ค า เพิ่ ม ขึ้ น มี
ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 4.18) กระบวนการใหบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมี
ความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมาก (คาเฉลี่ย 3.91)
การวิเคราะหแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางโดยสถิตกิ ารวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง (โมเดล)
สมการโครงสราง (Structure Equation Modeling: SEM) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Onyx จาก University of
Virginia & Max Planck Institute for Human Development เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน
ของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืนโดยไดผลจากการตรวจสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน
´¸ªµ¤¨¤¨º
2

(F -test)
(F2/df)

CFI (Comparative Fit Index)

GFI (Goodness of Fit Index)

Ár *
Å¤n¤¸´¥Îµ´ (p >0.05)
< 2.00

°¨o°¨¤¨º¸

2.00 –

°¨o°¨¤¨º

5.00

¡°ÄoÅo

> 0.95

°¨o°¨¤¨º¸

0.90 –

°¨o °¨¤¨º 

0.95

¡°ÄoÅo

> 0.95

°¨o°¨¤¨º¸

0.90 –

°¨o °¨¤¨º 

0.95

¡°ÄoÅo

¨µµ¦¦ª°
´¥Îµ´ (p = 0.036)
1.27

°¨o°
¨¤¨º¸

0.95

°¨o°
¨¤¨º¸

0.97

°¨o°
¨¤¨º¸
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ตารางที่ 1
การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไดทดสอบดัชนีความกลมกลืน
(ตอ)
´¸ªµ¤¨¤¨º
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)

RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation)

SRMR ( Standard Root Mean Square
Residual)

> 0.95

Ár *
°¨o°¨¤¨º¸

0.90 –

°¨o °¨¤¨º 

0.95

¡°ÄoÅo

< 0.05

°¨o°¨¤¨º¸

0.05 –

°¨o°¨¤¨º

0.08

¡°ÄoÅo

0.08 –

°¨o°¨¤¨ºÅ¤n

0.10

n°¥¸

> 0.10

°¨o°¨¤¨ºÅ¤n¸

< 0.05
< 0.08

nµ
nµ

¨µµ¦¦ª°
0.96
°¨o°
¨¤¨º¸

0.04

°¨o°
¨¤¨º¸

0.03
0.02

nµ
nµ

*เกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับอมูลเชิงประจักษของ Diamantopoulos & Siguaw (2000)

จากตารางที่ 1 พบวา ผลจากการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษนนั้
จะเห็นไดวาดัชนีมีระดับที่ดีและอยูในเกณฑที่ผานทุกตัวแลว ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหตัวแบบของปจจัย
ด า นความรู  ข องผู  ป ระกอบการที่ มี ต  อ ผลการดํ า เนิ น งานของกลุ  ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ไดแก 1) องคการแหงการเรียนรู 2) บรรยากาศการเรียนรู 3) การจัดการความรู
และ 4) ผลการดําเนินงานขององคการ ปรากฏผลดังภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการเชิงโครงสราง
ของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทางภาคเหนือของประเทศไทย
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ภาพที่ 2: ผลการวิเคราะหตวั แบบสมการเชิงโครงสรางของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทย
หมายเหตุ X1 = องคการแหงการเรียนรู X2 = บรรยากาศการเรียนรู X3 = การจัดการความรู Y4 = ผลการดําเนินงานขององคการ

การทดสอบสมมุติฐานอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยสามารถสรุปได ดังนี้
สมมติฐานที่ 1: X1Y4 องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.03) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวม เทากับ -0.14) ของกลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2: X1X2 องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.03) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอบรรยากาศการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.01) ของกลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3: X1X3 องคการแหงการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ 0.03) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอการจัดการความรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.02)ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4: X2 Y4 บรรยากาศการเรียนรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.01) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
สมมติฐานที่ 5: X3Y4 การจัดการความรู (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.02) สงผลบวก (เทากับ 1+)
ตอผลการดําเนินงาน (ความแปรปรวนรวมเทากับ -0.14) ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย
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อภิปรายผลการวิจัย
อิทธิพลของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมจากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการเชิงโครงสรางของปจจัยดานความรูของผูประกอบการ
ทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยประกอบดวย
4 ปจจัยไดแก ปจจัยที่ 1 องคการแหงการเรียนรู คือ องคการที่เอื้อใหบุคลากรทุกคนในองคการมีโอกาส
ที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาโดยใชแนวทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการเชื่อมโยงความสัมพันธของ
บุคลากรทุกคนในองคการ กระตุน ใหเกิดการพัฒนารวมกันในการเรียนรูร ว มกับผูอ นื่ มีการแบงปนและถายทอด
ความรูซึ่งกันและกันอยางเปนเครือขายทามกลางสภาพแวดลอมที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด
การเรียนรูท จี่ ะนําไปสูว ถิ ที างแหงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนซึง่ สอดคลองกับ Hargreaves & Jarvis (1998) กลาววา
องคการแหงการเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองอยางตอเนื่อง การเรียนรูจะเกิดขึ้นกับ
บุคคล กลุม หรือองคการ หรือกลุมที่องคการมีการทํางานรวมกัน องคการจะตองเปนองคการแหงการเรียนรู
เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาสูค วามเปนเลิศ โดยจะตองพัฒนาผลิตภัณฑ ขอมูล และการบริการอยางตอเนือ่ ง ขณะเดียวกัน
ก็ตองพัฒนาความสามารถของบุคลากรดวยเชนกัน ปจจัยที่ 2 บรรยากาศการเรียนรู คือ การเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนความรู ขอบเขตของการใหความสําคัญตอการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรู และการสื่อสาร
การประสานงานระหวางกันภายในองคการเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของลูกคา โดยทุกแผนกงาน
ในองคการมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและติดตอสื่อสารภายในองคการผานระบบการทํางาน 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
กิจกรรมวางแผนขอมูลทางการตลาด ซึง่ เกีย่ วของกับการคํานึงถึงลูกคาและคูแ ขง การแสวงหาขอมูล การถายโอน
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและคูแขงไปยังแผนกตางๆ ขององคการ ความสามารถในการตอบสนอง
ตอขอมูลตางๆ ที่ไดรับมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ สวนแบงทางการตลาด และ
ความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Makino & Montgomery (2008) ที่กลาวไววา
ปฏิสัมพันธระหวางการใหความสําคัญกับตลาด (ตัวแทนของการจัดการความรู) และการใหความสําคัญกับ
การเรียนรู (การจัดการความรู) มีความสัมพันธเชิงบวกกับสวนแบงทางการตลาด แตมีความสัมพันธเชิงลบ
กับความสําเร็จของผลิตภัณฑใหม รวมถึงการศึกษาในประเทศญีป่ นุ พบวา กลุม ตัวอยางของบริษทั ขนาดกลาง
และขนาดยอมในประเทศญี่ปุนที่มีความสามารถในการใชความรู (Knowledge Exploitation) จะบรรลุ
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operational Efficiency) ประกอบดวย 1) ผลกําไรที่เหนือกวาคูแขง และ
2) กระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหนือคูแ ขง ในขณะทีบ่ ริษทั ทีม่ คี วามสามารถในการสรางความรู (Knowledge
Exploration) จะมีผลการดําเนินการเชิงกลยุทธ (Strategic Performance) อันไดแก ความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ/เทคโนโลยีใหมๆ ไดเหนือกวาคูแ ขง และสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีของสมาชิกองคการ
ที่ดีกวา และปจจัยที่ 4 ผลการดําเนินงานขององคการคือ ผลการดําเนินการในขั้นตอนสุดทายขององคการ
(Ultimate Performance) เปนเสมือนการมองผลทีเ่ กิดขึน้ จากภายนอกทีค่ รอบคลุมมิติ 3 ดานคือ ดานแรกคือ
ผลการดําเนินการดานการเงิน ไดแก กําไร ผลตอบแทนการลงทุน ผลตอบแทนตอสินทรัพย เปนตน
ดานที่สองคือผลการดําเนินการดานการตลาด ไดแก ยอดขาย สัดสวนการตลาด เปนตน และดานที่สามคือ
ผลตอบแทนของผูที่มีสวนไดเสียกับองคการหรือผูถือหุน ไดแก ผลตอบแทนรวม มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(Economic Value Added) ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด Jones (2007) ทีก่ ลาวไววา ประสิทธิผลองคการหมายถึง
ผลการดําเนินงานทีม่ คี วามหมายทีก่ วางกวา ครอบคลุมผลการดําเนินงานองคการพรอมทัง้ ผลการดําเนินการ
ภายในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของหนวยงานในองคการ
รวมทั้งผลการดําเนินการจากมุมมองภายนอกที่นอกเหนือไปจากผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ดังนั้น
ผลการดําเนินงานจึงเปนสวนหนึ่งของประสิทธิผลองคการ

สรุป
อิทธิพลของปจจัยดานความรูข องผูป ระกอบการทีม่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ปจจัยดานความรู 3 ประการ
อันประกอบดวย องคการแหงการเรียนรู บรรยากาศแหงการเรียนรู และการจัดการความรู ตางมีสวนสําคัญ
ที่สงผลดีตอผลการดําเนินงาน โดยใชทฤษฎีของ BSC เปนตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานถึงแมงานวิจัยนี้จะ
สามารถสรุปและอภิปรายถึงอิทธิพลของปจจัยดานความรูของผูประกอบการที่มีตอผลการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางภาคเหนือของประเทศไทยแตผูประกอบการยังมีความไมเขาใจ
อยางลึกซึ้งตอปจจัยดานความรูที่สงผลดีตอผลการดําเนินงานจึงตองใหฝายหนวยงานที่เกี่ยวของที่สงเสริม
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือหนวยงานอื่นๆ ที่รวมกันเปน
ประชารัฐจะไดชว ยกันสรางความรูค วามเขาใจและนําปจจัยดานความรูเ หลานีไ้ ปปฏิบตั เิ พือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยัง่ ยืนของภาคประชาชน กลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและประเทศชาติเปนลําดับตอไปในอนาคต
ความรู ใ นเชิ ง วิ ช าการที่จ ะเกิด ขึ้นใหมใ นงานวิจั ยนี้คือ สามารถพั ฒ นาป จจั ยดา นความรูของ
กลุม วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอมโดยใชตวั ชีว้ ดั ผลการดําเนินงานแบบ BSC (Balanced Scorecard)
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหปจจัยดานความรูที่มีผลตอความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขัน
โดยสามารถพัฒนาอิทธิพลของปจจัยดานความรูท มี่ ตี อ ผลการดําเนินงานของกลุม องคการทีไ่ มแสวงหากําไร
และบริษัทเพื่อสังคม (Social Enterprise) ความจงรักภักดีของผูมีสวนไดเสียขององคการและความสัมพันธ
ระหวางองคการแหงการเรียนรูกับความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขัน
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