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บทคัดยอ
 บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอมุมมองของความสําคัญของนวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากนวัตกรรมเปน
สิ่งที่ชวยสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันทางธุรกิจ และชวยลดตนทุนในการประกอบธุรกิจได อยางไรก็ตาม หากองคกรสราง
นวัตกรรมน้ันเพยีงผูเดยีวก็อาจจจะประสบผลสําเร็จไดยาก ดงันัน้ องคกรจาํเปนตองสรางเครอืขายพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่พัฒนา
ความรวมมือภายในโซอุปทาน เชน การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความรู เทคนิคการปฎิบัติงาน โดยผูเขียนไดมุงเนนไปที่ธุรกิจ 
SMEs เพื่อจุดประกายแนวคิดใหธุรกิจ SMEs นําไปปรับใชเพื่อสรางความอยูรอดในการดําเนินธุรกิจ และสรางความไดเปรียบ
ในเชิงแขงขันทางธุรกิจในยุคปจจุบันได

คําสําคัญ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม นวัตกรรม เครือขาย

Abstract
 This article aims to present the importance of innovations in business operation. Although innovation 
may help creating competitive advantages in business operation and reducing possible operation costs, it 
is not an easy job for one company to solely develop such innovations. Creating networks of innovations 
and expanding new business partners in order to develop cooperation among groups of business in the 
supply chains could, therefore, provide great benefi t, since information, knowledge as well as operation 
techniques can be shared and distributed. This paper is focusing on how innovation networks in small and 
medium enterprises (SMEs) might be developed to gain both the competitive advantages in our today 
aggressive business rivalry, and the success of their business operation in a long term.
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บทนํา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(2552) ไดใหความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(Small and Medium Enterprise: SMEs) ไววา เปนวสิาหกจิ
ที่ประกอบไปดวยกิจการการผลิต กิจการคา และกิจการ
การบริการ  โดยไดกาํหนดคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตามขนาดของการจางงานและจํานวนเงินลงทุน
ในสินทรพัยถาวร  ในชวงป พ.ศ. 2543-2553 ที่ผานมา ธุรกิจ 
SMEs มีสวนแบงทางดานเศรษฐกิจขนาดใหญ เปนสวนหลัก
ในการสรางเศรษฐกิจ (Gretzinger, Hinz, & Matiaske,  
2010) และมีความสําคัญตอเศรษฐกิจเกือบจะท้ังระดับ
ประเทศและในระดับทองถิน่ (Sawang & Matthews, 2010)  
โดยธุรกิจ SMEs นั้นเปนแรงสนับสนุนใหภาพรวมของ
เศรษฐกิจพัฒนาบนพ้ืนฐานของผลการดําเนินงานของแตละ
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Boohene, Sheridan, 
& Kotey, 2008)  ตวัอยางเชน ในประเทศกําลังพัฒนา  โดย
เฉพาะอยางย่ิงประเทศอินเดีย ที่เต็มไปดวยแรงงานในธุรกิจ

ขนาดยอมซึ่งผลักดันใหเกิดการจางงาน และรายไดจาก
นักลงทุนตางชาติมากขึ้น ธุรกิจขนาดยอมนี้มีสวนชวยให
ประเทศที่กําลังพัฒนามีความมั่งคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
จากการจางงานและการกระจายรายได (Dixit & Pandey, 
2009) ในขณะท่ีประเทศเดนมารกและเยอรมนี ธุรกิจ SMEs 
มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก 
(Gretzinger, Hinz, & Matiaske,  2010)
 เมื่อมองความสําคัญของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย 
ธุรกิจ SMEs เปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทย (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2557)  โดยใน
ป พ.ศ. 2555 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
จํานวน 11,375,349 ลานบาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2554 
เปนเงิน 835,903 ลานบาท  โดยรอยละ 37 ของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เกิดจากธุรกิจ SMEs มีมูลคา
มากกวา 4,211,262.70 ลานบาท 
 ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนธุรกิจ SMEs รวมทั้งสิ้น
กวา 2.74 ลานราย โดยแบงสัดสวนของการกระจายตัวในกลุม
ธุรกิจประเภทตางๆ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  จํานวนธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย

กลุมธุรกิจ จํานวน (ราย) รอยละ
ธุรกิจภาคการขายสง ขายปลีก และการซอมแซมยานยนต 1,193,038 43.60

ภาคบริการ 1,035,089 37.80

ภาคการผลิต    511,015 18.70

ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2556)

 ผลของการเติบโตของธุรกิจ SMEs สงผลใหเกิดการ
จางงาน จํานวน 11,783,143 คน  คิดเปนรอยละ 80.40 ของ
การจางงานรวมทั้งหมด  ป พ.ศ. 2556  ขยายตัวรอยละ 3.30 
และมีการสงออกในชวง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม)  มี
มูลคากวา 1.57 ลานบาท หดตัวลงจากชวงเดียวกันของ ป พ.ศ. 
2555 คดิเปนรอยละ 9.3  สาํหรับธรุกจิ SMEs ทีส่งออกสินคา
ไปยังตางประเทศนั้น พบวาประเภทสินคาที่ธุรกิจ SMEs 
สงออกเปนอับดับหน่ึง คือ อัญมณี และเคร่ืองประดับ  รองลงมา
เปนพลาสติก และของท่ีทําดวยพลาสติก และผลิตภัณฑยาง 
และของที่ทําดวยยาง (แบรนดบัพเฟต, 2556)  

 ในปเดียวกัน (พ.ศ. 2556) มียอดการจดทะเบียน
จัดตั้งกิจการรายใหม จํานวน 59,999 ราย และมีการยกเลิก
กิจการ จํานวน 11,070 ราย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2556) เมื่อมีตัวเลขของการ
จดทะเบียนกิจการรายใหมเพ่ิมข้ึนมากกวาตัวเลขของการยกเลิก
กิจการน้ัน แสดงวาจะมีอัตราการจางงานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย 
ในป พ.ศ. 2557 มีการคาดการณแนวโนมวา GDP จะขยายตัว
ในอัตรารอยละ 4.50 โดยในสวนของ SMEs จะขยายตัวอยูที่
รอยละ 4.30-4.70 โดยกลุมธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว 
เปนกลุมทีมี่ศกัยภาพ ม ี11 กลุมธรุกจิ ไดแก กลุมธรุกจิอาหาร
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และเคร่ืองด่ืม ธรุกิจบริการดานสุขภาพ ธรุกจิทองเท่ียว ธรุกจิ
ยานยนต และช้ินสวน/อะไหล ธุรกิจชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
ธุรกิจภาคการกอสราง ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชพลังงาน ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส 
และกลุมธุรกิจบริการดานการศึกษา และกลุมธุรกิจ IT และ 
ICT รวมถึงอุตสาหกรรมสรางสรรค 
 เพื่อใหเกิดการอํานวยความสะดวก สนับสนุน และ
สงเสริม ตลอดจนยกระดับศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดยอมใหสูงขึ้น จําเปนอยางย่ิงตองอาศัยความ
รวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม โดยขับเคล่ือนท้ังนโยบาย ยุทธศาสตร 
รวมถึงการปฏิบัติใหสอดรับกันและเคลื่อนไปพรอมกันทุกๆ 
ภาคสวน  จากการศึกษาของสํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (2557) พบวา ควรมีการสงเสริมดังนี้
 1. ภาครัฐ มีหนาที่สงเสริมใหธุรกิจ SMEs สามารถ
พัฒนานวัตกรรมของโมเดลธุรกิจ (Business Model 
Innovation) เพื่อแสวงหาโอกาสและสรางมูลคาเพ่ิม ดวย
นโยบายการสงเสริมการอุดหนุนของรัฐตอการรวมทุน 
(Subsidized Business Angels) บรกิารจบัคูธรุกจิ มาตรการ
ภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน การอุดหนุนการวิจัยพัฒนา (R&D 
Imbursement) จดัต้ังอทุยานวิทยาศาสตร และศูนยบมเพาะ 
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและถายทอดองคความรูตางๆ สงเสริม
ความรวมมือระหวางธุรกิจขนาดใหญ และธุรกิจ SMEs เพื่อ
ขยายตลาดไปสูระดับภูมิภาคและระดับโลก ดวยการพัฒนา
คลสัเตอร และหวงโซอปุทานของประเทศไทยใหครอบคลมุใน
ระดบันานาชาต ิโดยมธีรุกจิ SMEs เขารวมในแตละระดบัของ
หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมตางๆ เพ่ือเปนตัวเชื่อมโยง
ระหวางธุรกิจขนาดใหญในโซอุปทานของอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
สามารถตอบสนองอุปสงคของภาคธุรกิจไดอยางครบถวน
สมบูรณมากยิ่งขึ้น  และที่สําคัญ คือ สงเสริมผานการลงทุน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ระบบคมนาคมความเร็วสงู  ระบบ
อินเทอรเน็ตบรอดแบนด ระบบโครงสราง R&D ของชาติ  รวมถึง
การกําหนดมาตรฐานของกลุมธุรกิจดังกลาวในระดับสากล 
เพ่ือกระตุนการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจ SMEs ใหไดรับ
มาตรฐานในระดับสากล ขณะเดียวกันควรพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยี (Technology Platform) ดวยเชนกัน
 2. สถาบันการศึกษา มุงการฝกอบรมพัฒนา การจัด
ระบบพ่ีเลี้ยงใหผูประกอบการ การสนับสนุนการตอยอดการ
วิจัย เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย จัดต้ังศูนยขอมูลผูเชี่ยวชาญ/

สทิธบิตัร และระบบเปรียบเทียบตัวช้ีวดัสาํหรับกลุมธรุกิจ เพ่ือ
การเปรียบเทียบผลการดําเนินการของธุรกิจ SMEs กับ
อตุสาหกรรม รวมถงึการพฒันานวตักรรมของโมเดลธรุกจิ เพือ่
แสวงหาโอกาส และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และบริการ
ของธุรกิจ SMEs
 3. ผูประกอบการ เนนการพัฒนาเครือขายผูประกอบการ/
วิสัยทัศนรวม สถานประกอบการรวม (Co-location)  การใช
อุปกรณรวมกัน ระบบติดตามการพัฒนาเทคโนโลยี 
 จากท่ีกลาวมาขางตนจึงเหน็ไดวา เครอืขายนวตักรรม
สําหรับธุรกิจ SMEs มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น เปนประเด็น
ที่ส งผลสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม 
(Mohannak, 2007)  ทัง้นี ้การสรางสรรคนวตักรรมเปนปจจยั
ความสําเร็จประการหน่ึงที่จะขับเคล่ือนประเทศสูความเจริญ
ในมติติางๆ ทัง้ความม่ังคัง่ในระบบเศรษฐกิจ และคณุภาพชีวติ
ที่ดีของคนในสังคม และท่ีสําคัญ เทคโนโลยีนวัตกรรมเปรียบ
เสมือนกลไกหลักท่ีสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันของ
ประเทศ ทําใหประเทศสามารถยืนหยัดไดอยางม่ันคงใน
ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของธุรกิจระหวางประเทศ (อรพรรณ คงมาลัย, 2552) และ
จากการแขงขันท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก และแรงกดดันจากสภาพ
แวดลอมทีแ่ปรปรวนมากข้ึน ความสามารถขององคกรในการ
สรางสรรคนวัตกรรมไดเขามามีบทบาท เพราะทําใหเกิดการ
แนะนําสินคาและเทคโนโลยีใหม และทําใหองคการสามารถ
สรางความแตกตาง ปรับตัว และนําเสนอองคการในรูปแบบใหม 
(พยตั วฒุริงค, 2553) ถงึแมวาชวงวกิฤตกิารณซึง่รายไดลดลง
หรือผลตอบแทนจากการทําธุรกิจตกลงอยางมาก  นวัตกรรม
ก็ยังคงมีความจําเปนตอความอยูรอดในทุกสถานการณ  โดย
ถือเปนสิ่งที่ตองลงทุนการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง
แมในชวงวกิฤตทิางเศรษฐกจิเพือ่อนาคตระยะยาว โดยเฉพาะ
ในโลกยุคไรพรมแดนท่ีมีความเช่ือมโยงตอเน่ืองถึงกัน (ธีรยุส 
วัฒนาศุภโชค, 2553) 

ความสําคัญของนวัตกรรม
 นักวิชาการจํานวนมากใหความหมายของคําวา
นวัตกรรม (Innovation) ไดหลากหลายมุมมอง อัจฉรา 
สุขสิรวิัฒน และ ณัฐพล อัสสะรัตน (2552) ไดใหความหมาย
ของนวัตกรรมไววา หมายถึง ความคิด การปฎิบัติ หรือวัตถุตางๆ
ที่ถูกทําใหรับรูวาเปนสิ่งใหมสําหรับบุคคลหรือสําหรับ
ในวงสงัคมทีย่อมรบันวตักรรมนัน้   สรุสัวด ีราชกุลชยั (2555) 
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ไดกลาววา นวัตกรรม คือ การนําเสนอผลิตภัณฑใหมไมวาจะ
เปนสนิคาหรือบริการ หรือกระบวนการแบบใหม หรือไดมกีาร
ปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ วิธีการทางการตลาดใหม หรือวิธี
การปฎิบัติแบบใหมของธุรกิจ  นอกจากน้ี สุรัสวดี ราชกุลชัย 
(2555) ยังนิยามนวัตกรรมประเภทตางๆ เพิ่มเติม เชน
นวัตกรรมทางการตลาดวา หมายถึง การนําเสนอวิธีการ
ทางการตลาดใหม รวมท้ังการออกแบบหรือเปล่ียนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญกับตัวผลิตภัณฑหรือการบรรจุหีบหอ การจัดวาง
หรือการจําหนายกระจายผลิตภัณฑ รวมไปถึงการสงเสริม
การขายและนโยบายราคาแบบใหม  นวตักรรมทางการบรหิาร 
คือ การนําเสนอวิธีการบริหารแบบใหมในการปฎิบัติงาน
ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง การแนะนําแนวทางใหมใน
การบริหารจัดการ รวมท้ังการวางแผน การจัดองคการ
การดําเนินงานและการควบคุมในองคการ 
 ภานุ ลิมมานนท (2547)  กลาววา นวัตกรรม หมายถึง
ความคิดสรางสรรคการกระทําใหมๆ  ทีน่าํมาใชในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานใหมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ในขณะท่ี เสนห  จุยโต (2546)  ไดใหความหมายของนวัตกรรม
คือ ความคิดริเริ่มใหม วิธีการใหม การประดิษฐสิ่งใหม ซึ่ง
รวมแลวเปนเร่ืองของความแปลกใหม และนวัตกรรมยัง
หมายถึง ความคิดภายในตัวบุคคลท่ีแผกระจายออกมา กิดานันท 
มะลิทอง (2543)  ไดกลาวไววา นวัตกรรมเปนแนวความคิด
การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือ
เปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมทีม่อียูแลวใหทนัสมัยและ
ใชไดผลดีย่ิงข้ึน เม่ือนํานวัตกรรมมาใช จะชวยใหการทํางานน้ัน
ไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม อีกท้ังยัง
ชวยประหยดัเวลาและแรงงานไดดวย ดงันัน้กลาวโดยสรปุแลว 
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นใหมหรือปรับปรุงที่เกิดจาก
การเรียนรู การผลติ การใชประโยชนจากความคิดใหม เพือ่ให
เกิดผลดทีางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถงึการกาํเนดิผลติภณัฑ 
การบริการ กระบวนการใหม การปรับปรุงเทคโนโลยี การ
แพรกระจายเทคโนโลยีและการใชเทคโนโลยใีหเปนประโยชน
 สุพกาญจน วิทยพัธนา (2552) พบวานวัตกรรมเปน
เครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูประกอบการในการแสวงหา
ผลประโยชนและโอกาสท่ีสาํคญัตอการเปล่ียนแปลงตางๆ เพือ่
สรางธุรกิจและบริการใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน โดย
นวัตกรรมนั้นจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการฝกฝน 
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู และการนําไปปฏิบัติไดจริง 
โดยอาจแบงนวัตกรรมเปนสองสวนใหญ คือ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมกระบวนการผลิต  ในขณะท่ี สมนึก 

เอื้อจิระพงษพันธ, พักตรผจง วัฒนสินธุ, อัจฉรา จันทรฉาย, 
และ ประกอบ คุปรัตน (2553) ใหทัศนะเก่ียวกับนวัตกรรมไววา 
หมายถึง สิ่งท่ีเกิดใหมจากการใชความรู ทักษะประสบการณ
และความคิดสรางสรรคในการพัฒนา ซึง่อาจจะมีลกัษณะเปน
ผลิตภัณฑใหม กระบวนการใหม ที่กอใหเกิดประโยชน
เชงิเศรษฐกจิและสังคม ซึง่มลีกัษณะคลายคลึงกบัแนวคดิของ 
พันธุมดี เกตะวันดี (2553) ที่กลาวถึงความสําคัญของ
นวัตกรรมในมุมมองทางธุรกิจวา นวัตกรรมน้ันกอใหเกิดรูปแบบ
ธุรกิจใหม (New Business Model) ใหกับองคกร เชน การ
สะสมไมลของสายการบิน ที่เดิมเปนเพียงการสะสมไมล
สําหรับใชเดินทางในคร้ังตอไป แตดวยนวัตกรรมทําใหเกิด
รูปแบบใหมทางธุรกิจข้ึน คือ นอกจากท่ีลูกคาจะสะสมไมลแลว
ยังสามารถซ้ือขายไมลที่สะสมไวเพื่อใหไมลสะสมน้ันยังมี
คุณคาในสายตาของลูกคา ศุภกร ภัทรธนกุล (2555) ชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของนวัตกรรมวา นวัตกรรมเปนสวนสําคัญที่
ทาํใหเศษฐกิจพัฒนากาวหนา และหากมองในมุมมองดานการ
บริหารจัดการแลว นวัตกรรมมีความจําเปนตอองคการ และ
เปนแรงผลักดนัใหองคการน้ันเกิดการปรับปรุงสิง่ใหมในทุกๆ 
สวนขององคการ 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา นวัตกรรม หมายถึง ส่ิงใหมท่ีเกิดจาก
ความคิดสรางสรรค ประสบการณ ทักษะความชํานาญ เพื่อ
ปรบัปรงุสิง่ตางๆ ใหดยีิง่ข้ึนจากเดิม โดยนวตักรรมอาจจะเปน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การบริการใหม หรือ กระบวนการ
ผลิตใหมก็ได 
 นอกจากน้ี นวัตกรรมยังเปนการจัดการความรูที่มี
เปาหมายเพือ่นาํออกมาสูภาคการผลติและเปนขอตอเชือ่มโยง
ท่ีสําคัญระหวางความรูและการผลิต (Productivity)  นวัตกรรม
เปรียบเสมือนหนึ่งเข็มทิศท่ีชี้นําในการสรางความเขมแข็งให
กบัความคดิใหมหรอืการวจิยัและพฒันา โดยเฉพาะการพฒันา
เทคโนโลยีและการประยุกตใชประโยชนในภาคการผลิต หรือ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑหรอืการตอยอดภมูปิญญาทองถิน่ 
(ภาณุ  ลิมมานนท, 2547)
 ในประเทศจีนหลังจากท่ีมีการปฎิรูประบบเศรษฐกิจแลว 
ขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีนเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและ
กาวขึน้มาเปนประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญเปนอันดับสอง
ของโลกรองเพียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก
การที่ประเทศจีนไดพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองใหเปน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู บนพื้นฐานของการผลิตเชิง-
อุตสาหกรรม และการวิจัยและพัฒนา ซึ่งนวัตกรรมและการ
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ลงทุนทางดานนวัตกรรมกลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญ มีความ
จําเปน และมีบทบาทนําในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน
ใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว (Qiao, Ju, & Fung, 2014)  
นอกจากน้ัน Okwiet และ Grabara (2013) ไดชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของนวัตกรรมวา นวัตกรรมสงผลกระทบตอการ
พัฒนาและสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ ซึ่ง
กลาวไดวา นวตักรรมเปนปจจยัพืน้ฐานของธรุกจิในการพฒันา
องคกร
 การท่ีองคกรมุงเนนเก่ียวกับดานนวัตกรรมน้ัน ชวยให
องคกรลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และกลยุทธเก่ียวกับ
นวัตกรรมถือเปนสวนหน่ึงของกลยุทธในภาพรวมของธุรกิจ 
ธุรกิจจะมียอดขายท่ีสูงข้ึนไดไมใชเพียงแตมีการทําการตลาด
หรือการขายเพียงอยางเดียว แตธุรกิจยังคงตองมีการพัฒนา
และวิจัยผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
จึงเปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมสูทองตลาด 
และเปนสิ่งที่ธุรกิจตองการเมื่อเขาสูตลาดใหมกอนคูแขง ซึ่ง
พบวาการมีผลิตภัณฑใหมชวยใหเพิ่มสวนแบงทางการตลาด
ของธุรกิจ (Laforet, 2013)
 ในยุคที่การแขงขันทางการตลาดปรับตัวอยางรวดเร็ว 
ศักยภาพในการพัฒนาของธุรกิจ SMEs ทั้งนวัตกรรมดาน 
ผลติภณัฑและนวตักรรมกระบวนการ ไดกลายเปนเครือ่งจกัร
ทีส่าํคญัของธรุกจิ SMEs ในการขบัเคลือ่นใหธรุกจิเจรญิเตบิโต
และเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม นวัตกรรม
สําหรับธุรกิจ SMEs นับไดวามีความสลับซับซอน เครือขาย
ทางธุรกิจของธุรกิจ SMEs จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
และใชเทคโนโลยี โดยธุรกิจ SMEs จําเปนตองมีความเช่ือมโยง
กับหนวยงานอื่นภายนอกองคกร ไมวาจะเปนหนวยงาน
สนับสนุนดานการวิจัย ผูสงมอบ  หรือแมแตผูบริโภค รวมกัน
เปนเครอืขายนวตักรรมทีช่วยแบงปนแลกเปลีย่นความรู และ
แบงปนผลประโยชนจากพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการ 
(Zeng, Xie, & Tam, 2010) 

ความสําคัญของการสรางเครือขายทางนวัตกรรมของ 
SMEs 
 Qiao, Ju, และ Fung (2014) ชีใ้หเหน็วาเครือขายทาง
ธุรกิจมีความสัมพันธเชิงบวกกับการพัฒนานวัตกรรมและ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs การมีเครือขายทางธุรกิจ
สงผลใหองคกรมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร ทรัพยากรและ
ความรู  ท้ังน้ีธุรกิจ SMEs มีทรัพยากรภายในท่ีจํากัด ทําใหตอง
คนหาและเชื่อมโยงทรัพยากรจากหนวยงานภายนอกองคกร 

เชน เชื่อมโยงการความรวมมือในกลุมอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจ 
SMEs นัน้เปนสมาชกิ ซึง่หากเครอืขายอตุสหากรรมขนาดใหญ
ใหความชวยเหลือดานนวัตกรรมกับธุรกิจ SMEs แลว จะสงผล
ใหภาพรวมของตนทุนผลิตของอุตสาหกรรมลดลง ลดความ
ไมแนนอนในการสงมอบวัตถุดิบจากธุรกิจ SMEs สงผลให
สามารถสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันในโซอุปทานของ
อตุสาหกรรมได ในสวนของการสรางความรวมมือในการพัฒนา
กับหนวยงานภาครัฐนั้น โดยทั่วไปแลวหนวยงานภาครัฐจะมี
นโยบายสงเสริม และสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจ SMEs 
เพื่อใหสภาพแวดลอมทางธุรกิจของประเทศมีความนาสนใจ
และดึงดูดนักลงทุน ซึ่งสอดคลองกับ Naudé, Zaefarian, 
Najafi -Tavani, Neghabi, และ Zaefarian (2014) ท่ีกลาววา 
การมีเครือขายทางธุรกิจภายนอกองคกรของ SMEs มีสวน
ชวยผลักดันผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs การขยาย
ความรวมมือในเครือขายความสัมพันธทางธุรกิจ สงผลตอ
ความสามารถในการพัฒนาความไดเปรียบในเชิงแขงขัน
อยางยั่งยืน ขจัดขอจํากัดเก่ียวกับทรัพยากร และจาก
ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจ SMEs ท่ีสรางและรักษาเครือขายกับ
พนัธมิตรทางธุรกิจไวไดนัน้ มผีลตอการเจริญเติบโตของธุรกจิ

ลักษณะความรวมมือในเครือขายนวัตกรรมของ SMEs
 Zeng, Xie, และ Tam (2010) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความรวมมือในเครือขายธุรกิจกับประสิทธิภาพ
ดานนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs  โดยพบวา เมื่อธุรกิจ SMEs 
มีความรวมมือในเครือขาย จะสงผลกระทบทางบวกตอ
ประสิทธิภาพดานนวัตกรรมของธุรกิจ  ทั้งนี้ ความรวมมือกับ
เครือขายภายนอกมีดังตอไปนี้ 
 1. ความรวมมือกับตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ซึ่ง
หนวยงานของภาครัฐจะชวยสนับสนุนดานความรู และ
นโยบายทีเ่อือ้อาํนวยใหกบัธรุกจิ SMEs โดยตวัแทนหนวยงาน
ภาครัฐในที่นี้ รวมถึงหนวยงานภาครัฐทองถิ่นที่สนับสนุน
เชิงนโยบายทองถ่ิน สถาบันทางการศึกษาท่ีสนับสนุน
องคความรูเพือ่ตอยอดนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs และสาํหรบั
หนวยงานภาครฐัในภาพรวมระดบัชาตนิัน้ จะชวยสงเสรมิเรือ่ง
ของการมีโครงการพัฒนาปรับปรุงเชิงเทคนิค การปกปอง
ทรัพยสินทางปญญา และการใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกธุรกิจ SMEs
 2. ความรวมมือขามองคกร การสรางความรวมมือ
ดานนวตักรรมขามหนวยงานสวนใหญมุงเนนไปทีก่ารวจิยัและ
พัฒนา (R&D) โดยเปนความรวมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ
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คูคาทางธุรกิจ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน กลุมลูกคา
ผูบรโิภค  ผูสงมอบ (Supplier)  ผูใหบรกิารทางธุรกจิ (Service 
Providers) รวมไปถึงคูแขงทางธุรกิจ โดยตัวอยางความรวมมือ
ทางนวัตกรรมระหวางผูสงมอบ (Supplier) และกลุมลูกคา
กับธุรกิจ SMEs เปนการใหความรวมมือดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ซึ่งชวยลดความเสี่ยงและลดระยะเวลาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม และยังสงผลใหผลิตภัณฑใหมที่พัฒนา
มีคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ  สําหรับความรวมมือดาน
นวตักรรมกับคูแขงทางธุรกจิ จะมุงเนนเร่ืองการแบงปนขอมลู 
ปญหาทัว่ไปทีพ่บ หรอืการทาํวจิยัและพฒันาผลติใหมรวมกนั
 3. ความรวมมือกบัสถาบันสวนกลาง สถาบันสวนกลาง
คอืหนวยงานกลางของรัฐทีใ่หความรู สนบัสนุน ชวยเหลอืดาน
นวตักรรม เชน ศนูยสงเสรมิผลติภาพ (Productivity Center) 
หรือองคกรถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชน ตัวอยางของ
หนวยงานในประเทศไทย ไดแก สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)  สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เปนตน
 4. ความรวมมือกับองคกรดานการวิจัย ซึ่งในที่นี้
รวมไปถึงมหาวิทยาลัย สถาบันวจิยัเฉพาะทาง และองคกรวิจยั
ทางดานเทคนิคปฎิบัติการ ที่ไมไดเนนเพียงการพัฒนา
กระบวนการผลิตของธุรกิจ SMEs เทานั้น แตรวมถึงการ
สนับสนุน องคความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหม เน่ืองจากภาครัฐ
จะสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาใหกับองคกร
ดานการวิจัยเหลานี้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมของ
ประเทศ เชน การถายทอดเทคโนโลยีสูธุรกิจ การรวมมือกับ
ธุรกิจในการทําวิจัย และการฝกอบรมดานนวัตกรรม ซึ่งจาก
การทบทวนวรรณกรรมของ Zeng, Xie, และ Tam (2010) 
พบวา ในประเทศท่ีพัฒนาแลวที่มีองคกร หนวยงาน และ
มหาวิทยาลัยที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ จะสงผลกระทบ
โดยตรงตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs
 ดงันัน้ การสรางความรวมมือจึงเปนแนวทางเพ่ิมความ-
คิดสรางสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในดานนวัตกรรม โดย
เฉพาะอย าง ย่ิ งองคกร ท่ีมีความน า เช่ือถือสู งจะเ พ่ิม
ประสิทธิภาพองคกร ดวยการแสวงหาความรวมมือจาก
ภายนอก (Antikainen, Makipaa, & Ahonen, 2010)

แนวทางการสงเสริมใหเกิดเครือขายดานนวัตกรรมของ  
SMEs
 ในประเทศญี่ปุน การเชื่อมโยงเครือขายเพื่อปรึกษา
และการแลกเปลีย่นความรูภายนอกองคกร มผีลกระทบสําคัญ
ตอความสําเร็จในการคิดคนนวัตกรรมทางเทคนิคของ
กลุมธรุกจิขนาดยอม (Fukugawa, 2006)  สาํหรบัในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โครงการวจิยัรวมกันระหวางภาคการศกึษาและ
ภาคเอกชนเกิดข้ึนมากเกือบสิบเทาในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 
2539-2549 โดยมีการจดัตัง้โครงการวิจยัรวมมากกวา 20,000 
โครงการท่ัวโลก และมีการถายทอดเทคโนโลยี  นวัตกรรม 
การลดตนทุนในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดฝกอบรม
ใหกับพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ  สวนในประเทศอังกฤษ
พบวา บริษัทเอกชนใชมหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูลสําหรับ
นวัตกรรมมากท่ีสุด คือกลุมอุตสาหกรรมยานยนต และ
อตุสาหกรรมเคม ี สาํหรบัประเทศออสเตรเลยี สถาบนัทางการ
ศึกษามีวิธีการสรางพันธมิตรกับองคกรตางๆ ในภาคธุรกิจ
หลากหลายวิธ ีแตมากกวาครึง่ของบริษทัในกลุมอุตสาหกรรม 
ไดเขาตดิตอฝกกบัสถาบันฝกอบรมและสถาบันทางการศึกษา
จํานวนไมมากนัก แสดงใหเห็นถึงการเนนความรวมมือดาน
นวัตกรรมระดับชาติยังไมจริงจัง  ในทางตรงกันขาม อุตสาหกรรม
มตีดิตอรวมมอืกบักลุมลกูคาและผูแทนจาํหนายของกลุมคูคา
ระหวางประเทศออสเตรเลียกับตางประเทศอยางเขมแข็ง 
สวนการรวมมือในโครงการวิจัยของเอกชนกับสถาบันทาง
การศึกษามักเกิดเฉพาะบริ เวณใกล เคียงกับท่ีตั้ งของ
อุตสาหกรรมเทานั้น สําหรับความรวมมือกับสถาบันทาง
การศึกษาในประเทศญ่ีปุน มกีารยอมรับความรวมมอืระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยเมื่อไมนานนี้ หลังจาก
ประเทศเผชญิภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิในป ค.ศ. 1990 และ
มีสภาพการแขงขันดานเทคโนโลยีมากขึ้น โดยรัฐบาลญี่ปุน
ไดสนบัสนุนใหสถาบันการศกึษาเขามามีสวนรวมในการพฒันา
ดานนวัตกรรมในระดับภูมิภาคในโครงการความรวมมือกับ
อุตสาหกรรมอยางใกลชิด ตัวอยางเชน การจัดองคกรจัดการ
ความเสี่ยงในการลงทุน ตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และสราง
สํานักงานทรัพยสินทางปญญา (ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง,
ณัฐนันท ภิญญศิริ, ศิริภัสสร อนันชัย, และ อรรถวิท
เดชะวิบูลยวงศ, 2551) เปนตน
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 หากพิจารณาถึงการสรางความรวมมือสําหรับธุรกิจ 
SMEs แลว จําเปนตองมีการสรางเครือขาย โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในกลุมธุรกิจเทคโนโลยีที่ออนไหวตอสภาพแวดลอม โดยตอง
แลกเปลีย่นทรัพยากรและการพัฒนาสิง่ใหม (Spence, 2004) 
ซึ่งองคกรธุรกิจขนาดเล็กจําเปนตองคนหาความรูใหมจาก
ภายนอก เพื่อทําใหพนักงานพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมของตนเองจากการสรางความรวมมือกับภายนอก
องคกร ตัวอยางเชน ในฝรั่งเศส และเนเธอรแลนด พบวา
การสรางความรวมมือกันในกลุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดยอม มีอิทธิพลใหการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการดีขึ้น 
เกิดแนวคิดใหม สรางประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหเกิด
แนวคิดนวัตกรรมขึ้น (Antikainen, Makipaa, & Ahonen, 
2010)  ดังนั้น หากจะทําใหธุรกิจ SMEs ของไทยสามารถ
แขงขันได ตองมีการรวมกลุมในลักษณะพันธมิตรของ
อุตสาหกรรมเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งดําเนินการ
ไดหลายรูปแบบคือ การรวมกันทําตลาด หรือการซื้อวัตถุดิบ
รวมกันระหวางผูประกอบการที่ทําธุรกิจเหมือนกัน แตใน
ขณะเดียวกันก็มีการแขงขันกันอยู ซึ่งรูปแบบความรวมมือ
ดังกลาวจะทําใหผูประกอบการลดตนทุนการดําเนินงานและ
สามารถขยายธรุกจิไดตอเนือ่งอยางมัน่คง (เหมวรรณ กจิวมิล-
ตระกูล, 2548)

ขอจํากัดในการสรางเครือขายนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs
 อยางไรก็ดี ถึงแมวาการรวมกลุมเครือขายจะสงผลดี
ตอธุรกิจ SMEs แตก็มีขอจํากัดบางประการ  จุดออนที่พบคือ
มกีารแลกเปลีย่นขอมลูกนันอยมากในเครอืขาย  ดงันัน้ ธรุกจิ 
SMEs จาํเปนตองสรางความเขมแข็งดวยการพฒันานวตักรรม
ดานกระบวนการขององคกร เพ่ือรักษาและควบคุมกระบวนการ
ทางนวัตกรรมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Gretzinger, 
Hinz, & Matiaske,  2010)  นอกจากน้ีพบวาธุรกิจ SMEs ที่
มีขอจํากัดดานทรัพยากร จะทําใหเกิดชองวางทางนวัตกรรม
เกิดขึ้น  หากธุรกิจ SMEs จะกาวผานขอจํากัดเหลานี้นั้นก็จะ
ตองสรางนวัตกรรมจากการสรางความรวมมือ พัฒนา ตลอดจน
หาความสําคัญและประโยชนจากนวัตกรรม (Sawang & 
Matthews, 2010)     

 ในประเทศเดนมารกและเยอรมนี การสรางความรวมมือ
ทางดานนวตักรรมสําหรับธุรกิจ SMEs ของประเทศ  พบวา 
ความสมัพนัธระหวางเครอืขายนวตักรรมของธรุกจิ SMEs ขึน้
อยูกบัทรัพยากรของธุรกิจ เชน ธรุกิจขนาดใหญจะไมใหความ
สนใจรวมปรึกษากับธุรกิจที่มีขนาดเล็กกวา ในขณะเดียวกัน 
ธุรกิจขนาดเล็กมีความสามารถในการเขาถึงที่ปรึกษาเอกชน
เฉพาะทางนอยกวาการเขาปรึกษากับที่ปรึกษาของรัฐบาล
ดงันัน้ รฐับาลตองสรางนโยบายทางดานนวัตกรรมมากข้ึนเพ่ือ
เปนทีพ่ึง่พงิของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม (Gretzinger, 
Hinz, & Matiaske, 2010)

บทสรุปและขอเสนอแนะการสรางเครือขายนวัตกรรมใน
ประเทศไทย
 การท่ีธรุกิจ SMEs จะเจริญเตบิโตอยางยัง่ยนืตองอาศยั
นวตักรรม เนือ่งจากมกีารยอมรบัวานวตักรรมเปนสวนสาํคญั
ที่ทําใหธุรกิจแขงขันไดอยางยั่งยืน สรางความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจ และลดตนทุนของธุรกิจลงได แตการท่ีจะ
สรางสรรคนวตักรรมน้ันองคกรไมสามารถท่ีจะดาํเนนิไดเพยีง
ลาํพงั แตจาํเปนตองมเีครือขายทีเ่ขมแขง็ สรางการมสีวนรวม 
และสรางโอกาสในการเกื้อกูลแบงปนทรัพยากรกันใน
โซอุปทาน เชน การรวมใชทรัพยากรทั้งที่เปนเครื่องมือ
เครื่องใช รวมถึงการแบงปนขอมูลขาวสารและความรู 
 สําหรับธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยน้ัน จําเปนตอง
แสวงหาพันธมติรภายนอกองคการท่ีเปนแหลงของแนวคิดใหม 
วิทยาการความรูและความสามารถท่ีแตกตาง ผานสรางเครือขาย
ความรวมมือในภาคสวนตางๆ เชน หนวยงานภาครัฐหรือ 
สถาบันทางการศึกษา เปนตน  ซึ่งหนวยงานภาครัฐเหลานี้มี
นโยบายในการสนับสนุนธรุกิจ SMEs อยูแลวตามแนวนโยบาย
ของรฐับาล จงึถอืวาเปนกลุมทีธุ่รกิจ SMEs สามารถสรางความ
รวมมือและพัฒนาเปนเครือขายนวัตกรรมไดอยางสะดวกและ
เขาถึงไดงายที่สุด  นอกจากน้ี ยังมีกลุมผูสงมอบ (Supplier)  
รวมไปถึงการสรางความรวมมือกับคูคาของธุรกิจ SMEs ซึ่ง
มกัจะเปนบริษทัขนาดใหญทีม่คีวามรูและนวัตกรรมท่ีกาวหนา 
เปนตน เชน กรณีของบริษัทผูผลิตรถยนตที่ตองการพัฒนา
ธุรกิจในโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตของตนเอง ดวย
การแลกเปลี่ยนและถายทอดความรูและนวัตกรรมที่ตนเอง
สั่งสมใหกับผูขายปจจัยการผลิตท่ียังเปนกลุมธุรกิจ SMEs เพ่ือ
ใหมีนวัตกรรม มีความสามารถ และประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงในทายท่ีสุดก็จะสงผลใหบริษัทผูผลิตรถยนต
นั้นไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
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