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การพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นับว่าเป็นเครื่องมือทางการแข่งขันที่มี
ความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อความสำ�เร็จของผูป้ ระกอบการธุรกิจ อีกทัง้ ยังเป็นความคาดหวังของประเทศในบทบาทการเป็นกลไกหลัก
ในการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ดังนัน้ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาองค์การโดยใช้รปู แบบความสามารถ
ขององค์การที่เป็นความสามารถเชิงนวัตกรรม ผู้เขียนได้ทำ�การศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและการวิเคราะห์ของความ
สามารถด้านเครือข่าย ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นย่อย คือ 1) ความสามารถ
ด้านทรัพยากร และ 2) ความสามารถเชิงความรู้ จากการศึกษาสรุปได้ว่า การพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องมุ่งเน้นการให้ความสำ�คัญกับปัจจัยภายในองค์การ คือความสามารถและทรัพยากร
ขององค์การที่สามารถเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่ประกอบไปด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือหน่วยงานที่
เป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย และการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และ
การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
The development innovative capability of small and medium-sized enterprises (SMEs) is a competitive
tool that is crucial to the success of entrepreneurs. It is also the expectations of the country as a key role
for creating economic growth in the country. Therefore, to be the basis for entrepreneurs development
capabilities by using the innovative capability, the authors have studied the literature on the concept and
analysis of the network-based capability, which is the ability to develop innovation, divided into two subthemes: 1) the resources-based capability, and 2) the knowledge-based capability. As a result, innovative
ability developments of entrepreneurs in small and medium-sized enterprises have to focus on the key
factors in the organization which is the capabilities and resources of the organization. In addition, these
internal factors have to consistently link with external factors comprising the support from the government
or an agency such as a business incubator university, and the effective response to social, economic, legal
and competitive changes.
Keywords: Network, Innovative Capabilities, Innovative Performance
บทนำ�

วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
Medium-Sized Enterprises: SMEs) ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
นับว่ามีส่วนสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงของฐานเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยมีบทบาทสำ�คัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำ�หรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ในปี 2557 มี มู ล ค่ า
5,212,004 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.6 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรวมทั้งประเทศ (สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558) แต่อย่างไร
ก็ตาม จากการรวบรวมงานวิจยั ของสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทย พบว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ยงั เน้นการให้ความสำ�คัญกับสินค้าทีใ่ ช้ทรัพยากรเป็น
ฐาน (resource-based) แต่กลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจนัน้ ผลิตสินค้าหรือบริการทีเ่ ป็นวิทยาศาสตร์เป็น
ฐาน (science-based) โดยต้องใช้ประโยชน์จากความรู้รูป
แบบความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรม วัฒนธรรม
องค์การ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกำ�หนดเป็นขีดความ
สามารถในการแข่งขันเฉพาะของแต่ละองค์การได้ (North &
Smallbone, 2000)
การคำ�นึงถึงความสำ�คัญและกิจกรรมจากหลายส่วนที่
ทำ�ให้เกิดนวัตกรรมขององค์การนั้น อาจต้องกล่าวถึงความ
สัมพันธ์ของทฤษฎีฐานทรัพยากร (resources-based view)
หรือแม้แต่ทฤษฎีฐานความรู้ (knowledge-based view) ซึ่ง
นั ก วิ จั ย หลายท่ า นได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ รู ป แบบพลวั ต

80

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

(dynamic view) โดยผูว้ จิ ยั ให้ความสนใจกับการนำ�ทรัพยากร
จากภายนอกไม่ว่าจะเป็น ความรู้ เทคโนโลยี คน เงินทุน หรือ
แม้แต่นวัตกรรม มาใช้ในการแข่งขันในปัจจุบัน   ซึ่งเป็นข้อ
จำ � กั ด ด้ า นความสามารถของการถื อ ครองทรั พ ยากรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ยังคงเป็นปัญหาใน
ปัจจุบัน โดยอาจส่งผลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการ
รักษาจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของธุรกิจตนเอง
ในการศึกษาความสามารถเชิงนวัตกรรม (innovative
capabilities) ได้มีนักทฤษฎีให้นิยามและจำ�แนกประเภทไว้
หลายมุมมอง โดยเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
การตลาด พฤติกรรม และกลยุทธ์ขององค์การ (Avlonitis et al.,
1994; North & Smallbone, 2000; Rogers, 1995; Wang
& Ahmed, 2004) ในการนี้ Drucker (1994) กล่าวว่าแต่ละ
ธุรกิจต้องมีความสามารถเรื่องการออกแบบ และการปรับ
เปลี่ ย นแนวความคิ ด เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร
จากทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เป็นนวัตกรรม ผ่านกระบวนการ
ทางการตลาด เพื่อสร้างความสำ�เร็จให้กับธุรกิจของตน โดย
บทความนี้กล่าวถึงที่มาของความสามารถเชิงนวัตกรรมผ่าน
ทรัพยากรทีไ่ ด้มาจากการสร้างเครือข่ายจากภายนอก เพือ่ เปิด
โอกาสในการขยายฐานธุ ร กิ จ หรื อ เป็ น การแลกเปลี่ ย น
ทรัพยากรซึง่ กันและกันทีอ่ ยูภ่ ายใต้การมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(Walter, Auer, & Ritter, 2006)
ปัจจุบันภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2558 พบว่า
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2557 มีการขยาย

ตัวเพิม่ ขึน้ ร้อย 0.9 ชะลอตัวลงเมือ่ เทียบกับอัตราการขยายตัว
ร้อยละ 2.8 ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ซึ่งถือว่ามีอัตราการขยายตัว
ในระดับที่ต่ำ� เนื่องจากประสบกับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรก
และปัญหาความสามารถในการแข่งขันกับการรุกหรือขยาย
กิจการของธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนการปรับตัวกับระบบการ
ทำ�งานทีไ่ ม่สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงของปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ที่ขยายใหญ่ขึ้น ดังนั้น การให้ความสำ�คัญกับความ
สามารถในการสร้างเครือข่าย เพือ่ นำ�ทรัพยากรทีจ่ �ำ เป็นมาใช้
ในการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ จะส่งผลโดยตรงต่อ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มของประเทศไทยที่ มี
ข้อจำ�กัดด้านเงินทุน แรงงาน เทคโนโลยีการผลิต การรับรู้
ข่าวสารข้อมูล และความหลากหลายของสินค้าในตลาด โดย
การพัฒนานวัตกรรมจะส่งผลให้องค์การมีผลการดำ�เนินงาน
เชิงนวัตกรรมและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนได้
(Schilling, 2008)
นวัตกรรมของการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำ�คัญใน
ระบบเศรษฐกิจ เป็นขนาดธุรกิจทีม่ กี ารบริหารอย่างอิสระ และ
มีต้นทุนดำ�เนินการต่ำ�กว่าธุรกิจขนาดใหญ่ จึงทำ�ให้บุคคล
ทั่วไปสนใจประกอบกิจการ การที่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจะประสบความสำ�เร็จได้นั้น ต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่
มีความแตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ เพือ่ หลีกเลีย่ งการแข่งขัน
ที่รุนแรง และต้องอาศัยช่องว่างทางการตลาดที่ลูกค้ามีความ
ต้องการ ผนวกกับความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ และ
ความเร็วในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมขององค์การ (Jones & Tilley, 2003) เพื่อยังคง
เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไป
ปัจจัยสำ�คัญในการเป็นตัวชีว้ ดั นวัตกรรมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้ พิจารณาจากความสามารถของ
องค์การทีอ่ ยูใ่ นสภาวะข้อจำ�กัดต่างๆ ทัง้ นี้ นวัตกรรมดังกล่าว
ยังส่งผลต่อการการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาต่อยอดจาก
ผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยูเ่ ดิม เพิม่ ความรวดเร็วและคุณภาพของสินค้า
การเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทำ�งาน การเปิดตลาดใหม่ และรูปแบบหรือวิธกี ารส่งมอบคุณค่าแก่ลกู ค้า (George,
Works, & Waston-Hemphill, 2005; Regan & Ghobadian,
2004) ผูเ้ ขียนได้รวบรวมประเภทนวัตกรรมทีส่ ง่ ผลต่อผลลัพธ์
ดังกล่าวไว้ 3 ประเภทคือ

1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) คือ
การพัฒนาและนำ�เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ในรูปแบบ
เทคโนโลยีหรือวิธีการใช้ ทั้งนี้อาจรวมไปถึงการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น โดยอาจขึ้นอยู่กับสินค้าหรือการบริการ ซึ่งเป็นผลผลิต
ขององค์การ (Schilling, 2008; Smits, 2002)
2) นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation)
คื อ การประยุ ก ต์ ห รื อ ความสามารถในการเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการในการผลิต โดยมีเป้าหมายคือการลดต้นทุนและ
เพิม่ ผลผลิต รวมทัง้ ส่งผลให้การทำ�งานโดยรวมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงขึน้ (Lin & Cheng, 2007) โดยอาศัยเครือ่ งมือ
กรรมวิธีในการผลิต การจัดจำ�หน่าย หรือรูปแบบการจัดการ
องค์การ โดยมีเป้าหมายสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(Gopalakrishnan & Damanpour, 1997)
3) นวัตกรรมการตลาด (market Innovation) คือ
การสนองความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ และการ
หลีกหนีออกจากสมรภูมกิ ารแข่งขันด้วยการหาช่องทางตลาดใหม่
ที่มีความรุนแรงของการแข่งขันที่น้อยกว่า (Weiss, 2003)
กลยุทธ์ที่แตกต่างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากธุรกิจขนาดใหญ่ ควรมุง่ เน้นการจัดการการเปลีย่ นแปลง
ภายในองค์การ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากปัจจัยภายนอก อีกทั้งอาศัยความร่วมมือจาก
บุคลากรต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ เป็นลักษณะ
สำ�คัญของการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยนัน้
แตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ทวั่ ไป อันเนือ่ งจากข้อจำ�กัด ทัง้ นี้
ความสามารถเชิงนวัตกรรมจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาบริบท
หรือสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ความจำ�เป็นภายใต้ข้อจำ�กัด
ต่างๆ และความสามารถหรือทรัพยากรขององค์การ
นวัตกรรมภายในองค์การดังกล่าวจึงเป็นผลลัพธ์ของ
ความสามารถเชิงนวัตกรรม (Catherine & Pervaiz, 2004)
โดยนั ก วิ ช าการได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของความสามารถ
เชิงนวัตกรรมไว้หลายมุมมอง อาทิ มุมมองของความสามารถ
และทรัพยากรในองค์การ โดยเป็นความสามารถในการคิดค้น
และพัฒนา ปรับปรุงให้มีความแตกต่าง อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและบรรลุประสิทธิผล
เชิงนวัตกรรม (Guan & Ma, 2003) หรือความสามารถในการ
ใช้ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้า โดยมีนวัตกรรมที่เหนือกว่าคู่แข่ง (Afuah, 1998;
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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Tajeddni, 2011) และมุมมองของวัฒนธรรมองค์การ ทีม่ งุ่ เน้น
ผลงานเชิงนวัตกรรมและการทำ�ความเข้าใจและการตอบสนอง
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอก (Akman & Yilmaz,
2008) ซึ่ ง คล้ า ยกั บ Matsuo (2006) ที่ ก ล่ า วว่ า
ความสามารถเชิงนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับแนวโน้มที่สนับสนุน
นวัตกรรม ลักษณะทัศนคติ หรือนิสัยที่เอื้อต่อการพัฒนาหรือ
การยอมรับนวัตกรรม
แนวคิดของการสร้างความยั่งยืนที่เกิดจากการพัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมภายใต้ข้อจำ�กัด อาทิ เงินทุน แรงงาน เทคโนโลยี
การผลิต การรับรู้ข่าวสารข้อมูล และความหลากหลายของ
สินค้าในตลาด ประกอบด้วยทรัพยากรในองค์การ คือ โครงสร้าง
องค์การ บุคลากร ความรู้ และเครือข่าย (Dundon, 2002;
Juan, Javier, & Juan, 2013; Lin & Cheng, 2007) ดังนั้น
ความสามารถเชิงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ จำ�เป็นต้องมี
กระบวนการภายในองค์การหรือแบบจำ�ลองเชิงโครงสร้างที่
เหมาะสม ที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายใต้มุมมองของ
ทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การ กับความสามารถในการดึง
ความรู้มาใช้เพื่อให้เข้ากับองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพือ่ ให้เกิดเป็นรูปแบบของ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรม
การตลาด อีกทั้งยังต้องอาศัยปัจจัยภายในและภายนอกของ
องค์กร ซึ่งต้องมีแรงผลักหรือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของการมี ส่ ว นร่ ว มและการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการและความสามารถ
ในการแข่งขัน (McEvily, Eisenhardt, & Prescott, 2004)
ความสามารถด้านเครือข่าย
การแข่งขันในปัจจุบนั สามารถนำ�ข้อได้เปรียบจากการ
ถือครองทรัพยากรต่างๆ มาใช้ในการแข่งขัน แต่บางองค์การ
มีขอ้ จำ�กัดด้านทรัพยากร ซึง่ ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบนั ดังนัน้
องค์การแต่ละแห่งจึงต้องแสวงหาวิธกี ารใหม่ๆ เพือ่ ยังคงรักษา
ระดับความสามารถในการแข่งขัน และป้องกันไม่ให้เกิดความ
ล้มเหลวทางธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (business
networking) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องหรือธุรกิจต่างหลายๆ แห่งในรูปแบบต่างๆ ตลอด
จนการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละทำ � ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น (Walter
et al., 2006)
แนวคิดด้านเครือข่าย (networking concept) มี
พัฒนาการมาจากพืน้ ฐานทางทฤษฎีทางสังคมวิทยา (sociology)
คือทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (exchange theory) ซึ่งเติมเต็ม
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ช่องว่างของทฤษฎีกระแสหลัก (main stream theory)
(Zukin & Dimaggio, 1990) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา
ให้นิยามคำ�ว่าเครือข่ายไว้ อาทิ Schuler (1996) กล่าวว่า
เครือข่าย คือ สายใย (web) ของความสัมพันธ์ทางสังคม
มีความเป็นเอกภาพ มีพลังความยึดโยง (cohesive) และมีการ
สนับสนุนกัน และ Paul (1997) ให้ความหมายว่า “เครือข่าย”
หมายถึงกลุม่ ของคนหรือองค์กรทีส่ มัครใจแลกเปลีย่ นข่าวสาร
ข้อมูลระหว่างกัน หรือทำ�กิจกรรมร่วมกัน และยังคงมีอิสระ
ในการดำ�เนินกิจกรรมของตน สำ�หรับมุมมองของการแข่งขัน
ในภาคธุรกิจนั้น ต้องอธิบายในมิติของความสัมพันธ์ด้านการ
ประสานความร่วมมือที่เป็นภารกิจ หรือการดำ�เนินงานเพื่อ
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และ
ยังต้องมององค์การในมุมมองที่มีเครือข่ายเป็นฐานทรัพยากร
(network-based) รู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง สามารถสร้ า งความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ ดังนัน้ การนิยามของคำ�ว่าเครือข่าย
นั้นอาจหมายถึง “ทรัพยากรในรูปแบบหนึ่งขององค์การ ที่มี
โครงสร้างการทำ�งานทีเ่ ชือ่ มโยงกันของกลุม่ งานหรือแผนกงาน
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้ามองค์การ เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการ
แลกเปลีย่ นทรัพยากร อาทิ ความรู้ เทคโนโลยี และอืน่ ๆ โดยที่
แต่ละองค์การที่ให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายนั้นมีความเป็น
เอกเทศ และไม่ขึ้นต่อกัน”
สำ�หรับบทความนี้ได้เสนอมุมมองด้านฐานทรัพยากร
(resources-based view) เป็นหลัก ผู้วิจัยจึงได้กำ�หนดให้
เครือข่ายเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีคุณค่าขององค์การ โดยตั้ง
สมมติ ฐ านให้ เ ป็ น มุ ม มองฐานทรั พ ยากรด้ า นเครื อ ข่ า ย
(network-based view) ที่ส่งผลต่อกระบวนการด้านการ
สร้างความสามารถขององค์การ ทัง้ นี้ การทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับความสามารถในการสร้างเครือข่าย อาทิ ผลงานของ
Maria และ Jan-Ake (1997);  Thomas และ Hans (2003);  
Suli, Wei, และ Jian (2011); Robert, Mumin, และ Thomas
(2015) สามารถจำ�แนกการวิเคราะห์ได้เพิ่มอีก 2 มุมมอง ซึ่ง
ได้ แ ก่ ความสามารถด้ า นทรั พ ยากร และความสามารถ
เชิงความรู้  โดยมีรายละเอียดดังนี้
มุมมองความสามารถด้านทรัพยากร (resourcesbased capability view)
เป็นการศึกษาแนวคิดของการมีทรัพยากรที่เชื่อมโยง
กับเครือข่าย และสามารถสร้างความแตกต่างจากองค์การอืน่ ๆ
กล่าวคือ องค์การทีม่ ที รัพยากรแตกต่างกันนัน้ ส่งผลต่อความ
สามารถขององค์การทีแ่ ตกต่างกัน (Mata, Fuerst,  & Barney,
1995) ซึง่ ให้การศึกษาช่วงแรกนัน้ ทรัพยากรหมายถึงทรัพย์สนิ
ที่จับ ต้ อ งได้ (tangible asset) แต่ ช่ว งหลั ง ถึ ง ปั จ จุ บัน นี้

นักวิชาการส่วนใหญ่ลว้ นให้ความสำ�คัญกับทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้อง
ไม่ได้ (intangible asset) ซึ่งเป็นการศึกษาด้านปัจจัย อาทิ
โครงสร้างองค์การ รูปแบบการดำ�เนินงาน วัฒนธรรมองค์การ
และอืน่ ๆ  เนือ่ งจากเป็นส่วนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขันมากกว่าปัจจัยที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้เพียง
อย่างเดียว (Wade & Hulland, 2004)
สำ�หรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายโดยมอง
ความพร้อมขององค์การ Maria และ Jan-Ake (1997) ได้
กล่าวถึงความสำ�คัญของโครงสร้างองค์การที่แสดงถึงความ
เชื่อมโยงของกิจกรรม ความคล้ายคลึงของทรัพยากร การ
ประสานงาน และรูปแบบโครงสร้างทีม่ อี ยูเ่ ดิม ซึง่ การควบคุม
ดังกล่าวนั้นส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย งาน
วิจัยของ Thomas และ Hans (2003) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสามารถด้านเครือข่าย คือรูปแบบการดำ�เนินงาน ซึ่ง
หมายถึงความอิสระในการทำ�งานของบุคลากรทีเ่ ปิดใจยอมรับ
แหล่งความรูจ้ ากภายนอก และงานวิจยั ของ Robert, Mumin,
และ Thomas (2015) ที่สรุปว่า เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ
ของการสร้างความสามารถด้านเครือข่าย ซึง่ ต้องมีความเชือ่ มโยง
และประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประสานงานกันระหว่างภายในและภายนอกองค์การ ดังนั้น
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จึ ง ได้ กำ � หนดตั ว บ่ ง ชี้ ภ ายใต้ มุ ม มองความ
สามารถด้านทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ
(structure) รูปแบบการทำ�งาน (procedure) และเทคโนโลยี
(technology)
มุ ม มองความสามารถด้ า นความรู้ (knowledgebased capability view)
เป็ น การศึ ก ษาแนวคิ ด ของการจั ด การความรู้
(knowledge management) ซึง่ ให้ความสำ�คัญกับทรัพยากร
ที่เป็นความรู้และการจัดการความรู้ลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็น
ความรูแ้ ฝง (tacit knowledge) และความรูช้ ดั แจ้ง (explicit
knowledge) โดยความรูท้ มี่ าจากบุคลากรสามารถพัฒนาเป็น
ความรู้ขององค์การได้ (Nonaka & Takeuchi, 1995) ในส่วน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายผ่านมุมมองความ
สามารถด้านความรู้น้ัน มีตัวอย่างชัดเจน อาทิ Robert,
Mumin, และ Thomas (2015) ที่อธิบายความสำ�คัญของ
ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ที กั ษะและสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั
เครือข่าย หรืองานวิจัยของ Suli และคณะ (2011) ที่กล่าวถึง
สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านเครือข่ายนั้น โดยองค์การต้องอาศัย
ทักษะการร่วมกันแก้ปัญหาของบุคลากรซึ่งต้องเป็นรูปแบบ
ของโครงสร้างกึ่งทางการ และสุดท้ายงานวิจัยของ Thomas
และ Hans (2003) ทีพ่ บว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถด้าน

เครือข่าย คือการทีอ่ งค์การมีความสามารถบูรณาการทรัพยากร
ด้านความรู้เข้ากับการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ในรูป
แบบโครงสร้างองค์การที่เป็นอยู่ ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้ได้
กำ�หนดตัวบ่งชีท้ อี่ ยูภ่ ายใต้มมุ มองความสามารถด้านความรูซ้ งึ่
ประกอบไปด้วย ทุนมนุษย์ (human capital) การเรียนรู้
(learning) และการบูรณาการ (integration)
โดยสรุป การศึกษามุมมองความสามารถด้านเครือข่าย
มีอยู่ 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองความสามารถด้านเครือข่าย  โดย
แบ่งเป็น 2 มุมมองย่อย คือ ความสามารถด้านทรัพยากร  และ
ความสามารถเชิงความรู้   โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการการ
สร้างนวัตกรรมทีก่ �ำ หนดรูปแบบความพร้อมขององค์การด้าน
กายภาพ และทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่างภายในและภายนอกองค์การ
ผลการดำ�เนินงานเชิงนวัตกรรม
ผลการดำ � เนิ น งานเชิ ง นวั ต กรรม (innovative
performance) เป็นผลลัพธ์จากความสามารถเชิงนวัตกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคิ ด ค้ น และเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของ
กระบวนการภายในและภายนอกองค์การ ทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพ
ให้ระบบการทำ�งาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
การให้บริการขององค์การ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความ
ต้องการตลาด รวมทั้งผลักดันความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และสิง่ แวดล้อม (Schilling, 2008; Utterback
& Suarez, 1993) สำ�หรับในบริบททีจ่ �ำ กัดของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมนัน้ สามารถอธิบายทีม่ าของผลการดำ�เนิน
งานเชิงนวัตกรรมไว้ 3 ประเด็น คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมการตลาด โดยมีที่มา
ของรูปแบบนวัตกรรมดังนี้
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลงาน/สิทธิบัตร
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) ของ
องค์การถือว่าเป็นผลิตผลของธุรกิจ โดยขึน้ อยูก่ บั รูปแบบของ
ตัวสินค้า หรือการบริการ (Schilling, 2008; Smith, 2006)
ดังนั้น ผลงานเชิงนวัตกรรมหรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุด คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลงานหรือสิทธิบัตร
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มาจากการใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะ หรื อ
ประสบการณ์ ในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ โดยทีบ่ คุ ลากรหรือผูบ้ ริหารในองค์การมีสว่ นสำ�คัญ
ในการเป็นนวัตกร (innovator) ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากร
ที่มีความสามารถนั้น ผู้ประกอบการควรสร้างรูปแบบการ
ทำ � งานของบุ ค ลากรขององค์ ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม โดยเปิดอิสระทางความคิดให้มีการแลกเปลี่ยนกับ
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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บุคลากรจากภายนอก เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในด้าน
ต่างๆ กับแนวร่วมเครือข่าย
บทบาทผู้ประกอบการอาจต้องเริ่มต้นจากการสรรหา
บุคลากรที่มีความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็นผู้สร้างความ
สำ�เร็จด้านความคิดและนวัตกรรม (innovation and idea
champion) โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
อาทิ ฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์
(Creative Problem Solving: CPS) เป็นต้น ในการนี้
การตอบสนองความต้องการของนวัตกรอาจเป็นตัวเงิน และ
ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ เส้นทางอาชีพ หรือรางวัลทางสังคม ทั้งนี้
เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับองค์การให้ได้นานที่สุด
(Higgins, 1995; Christiansen, 2000; Holder & Matter,
2008) ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีตัวแปรหลัก
ที่สามารถเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้ นั่นก็คือการให้ความสำ�คัญของความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่อยู่ในตัวบุคคล โดยต้องสามารถดึงศักยภาพ
ในตัวบุคคลออกมาเป็นความสามารถขององค์การเพื่อพัฒนา
เป็นผลงานด้านนวัตกรรม
การลดต้นทุน และการยกระดับคุณภาพการผลิตหรือ
การบริการ
นวัตกรรมกระบวนการ (innovation process) โดย
ส่วนใหญ่ถูกนำ�ไปเชื่อมโยงกับความสามารถด้านเทคโนโลยี
(technological capabilities) เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ
การใช้เครื่องจักร และกรรมวิธีการผลิต (Kitchell, 1995) ซึ่ง
อาจถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมกระบวนการ โดยมี
เป้าหมายคือการลดต้นทุน และการยกระดับคุณภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นวั ต กรรมกระบวนการจึ ง เป็ น เรื่ อ งของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ การจัดจำ�หน่าย หรือรูปแบบของการจัดการองค์การ โดยต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล (Damanpour & Gopalakrishnan, 2001) โดย
การพัฒนาความสำ�เร็จของนวัตกรรมกระบวนการจะเกิดเมื่อ
มีการจัดการภายในองค์การ มีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น
และมีวฒ
ั นธรรมทีส่ นับสนุนการเปลีย่ นแปลงและยอมรับความ
คิดและวิธีการใหม่ในการทำ�งาน (Business Process Reengineering: BPR) อีกทั้งยังต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก
องค์การ นั่นหมายถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (business
partner) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรที่
จำ�เป็นเพื่อการพัฒนา ผ่านการวิจัยและพัฒนาสู่การสร้าง
ผลงานด้านนวัตกรรม (Braha & Bar-Yam, 2004)
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สำ�หรับการเป็นเครือข่ายยุคใหม่ เป็นการเน้นการ
ประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี การ
สื่อสาร เพื่อพัฒนาเป็นการสร้างความรู้ และความเข้าใจใน
สิง่ ใหม่ รวมถึงลักษณะกระบวนการของความร่วมมือกับหน่วยงาน
สนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม หรื อ แม้ แ ต่ ศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย (incubator) ซึง่ มีหน้าทีบ่ ม่ เพาะความรูท้ างด้าน
ธุรกิจในแขนงต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้นำ�เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการใหม่ที่
มีศักยภาพ และสามารถดำ�เนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยอาศัย
เทคโนโลยีจากคณะวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน
และการยกระดั บ คุ ณ ภาพของกำ � ลั ง การผลิ ต ซึ่ ง ต้ อ งวาง
โครงสร้ า งองค์ ก ารของที ม เฉพาะกิ จ ที่ มี ข นาดเล็ ก และ
แบนราบในลักษณะของทีมงานโครงการ (team project) ที่
มี ค วามสะดวกด้ า นการสื่ อ สาร เพื่อ เพิ่ม ความรวดเร็ ว ใน
กระบวนการภายในทีม (Christiansen, 2000; Quinn, 2000)
อีกทัง้ ต้องเปิดพืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นระดับพนักงาน
สหวิชาชีพ ผู้บริหาร และกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อบูรณา
การความหลากหลายด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน (Holder & Matter, 2008;
Quinn, 2000)
การเปิดตลาดใหม่
นวัตกรรมทางการตลาด (market innovation)
เป็นการยกระดับคุณค่าและความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ อีก
ทั้ ง เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางใหม่ เ พื่ อ นำ � เสนอให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น (George, Works, & WastonHemphill, 2005) โดยมีเป้าหมายเป็นการเปิดตลาดใหม่
จากการพัฒนาความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั
และอนาคต ในการนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำ�หนดความต้องการของลูกค้า และ
สามารถระบุ ค วามปรารถนาและความต้ อ งการของกลุ่ ม
เป้าหมาย ทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนองจากสินค้าทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
ดังนัน้ การแปลผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความสนใจและความคิดเห็น
เพื่อเป็นความรู้ในการแลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรนัน้ สามารถเป็นช่องทางใหม่ในการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องสามารถบูรณา
การความรู้ ภ ายในและภายนอกองค์ ก าร ให้ เข้ า กั บ ความ
สัมพันธ์ทางคุณค่าของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (a link to
economic and industry value) เพื่อทราบความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยการรวมตัวเพื่อความเข้มแข็งของ

กิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพ
พร้อมทัง้ ส่งเสริมความเชือ่ มโยงในการสนับสนุนปัจจัยทางการ
ตลาด อีกทั้งเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสร้างโอกาสทางธุรกิจ และต้องมีการบูรณา
การโดยทำ�ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
จัดทำ�แผนการตลาด และสนับสนุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
บทสรุป
จากสถานการที่ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งภายในและ
ภายนอกของการประกอบกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยเฉพาะปัญหาภายนอกทีต่ อ้ งประสบกับปัญหา
ค่าเงินบาท ค่าจ้างแรงงาน หรือความสามารถในการแข่งขันนัน้
ธุรกิจดังกล่าวจำ�เป็นต้องมีเครื่องมือที่เป็นความสามารถของ
ตนเอง ความสามารถเชิงนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของ
ปั ญ หาที่ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มเผชิ ญ อยู่ ใ น
ปัจจุบัน โดยเป็นความสามารถขององค์การที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
กระบวนการ และนวัตกรรมการตลาด และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
เพื่อที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนด
ผู้ เขี ย นได้ ท บทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
สามารถเชิงนวัตกรรม ทำ�ให้สรุปได้ว่า พื้นฐานสำ�คัญในเรื่อง
ของความสามารถเชิงนวัตกรรมคือ แนวคิดอันดับแรก คือ
การบูรณาการการประยุกต์ใช้ทรัพยากรภายในองค์การให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งหมายถึง (1) ความสามารถด้าน
ทรัพยากร คือโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ
เป้าหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถประเมินผลหรือการ
ดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และวัฒนธรรม
องค์การที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก และ (2) ความสามารถเชิงความรู้ คือ
การพัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มที กั ษะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้หรือการจัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงความสามารถ
และทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ทั้งภายนอกและภายใน ให้ตอบ
สนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้
ผลลัพธ์ของความสามารถองค์การเชิงนวัตกรรมนั้น
อาจส่งผลให้ระบบการทำ�งาน และกระบวนการภายในองค์การ
มีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ สำ�หรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
อาทิ เกษตรกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งทอ และอื่นๆ นั้น
สามารถร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ�ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ

นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มาดำ�เนินการได้จริงใน
เชิงพาณิชย์ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
กระบวนการ และนวัตกรรมการตลาด โดยเป็นประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ท่ีเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลงาน/สิทธิบัตร การ
ลดต้ น ทุ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพ และการเปิ ด ตลาดใหม่
สิ่งเหล่านี้สามารถกำ�เนิดได้โดยทรัพยากรภายในองค์การ
ผนวกกับการบูรณาการปัจจัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
สนับสนุนจากภายนอก ดังนัน้ จึงควรสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่เป็นทั้งสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานเอกชนเพื่อแลก
เปลี่ ย นข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายของความ
สามารถเชิงนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการแข่งขันได้อย่าง
แท้จริง
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