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บทคัดย่อ
	 การพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 นับว่าเป็นเครื่องมือทางการแข่งขันที่มี
ความสำาคญัอยา่งยิง่ต่อความสำาเรจ็ของผูป้ระกอบการธรุกจิ	อกีทัง้ยงัเปน็ความคาดหวงัของประเทศในบทบาทการเปน็กลไกหลกั
ในการสรา้งความกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิระดบัประเทศ	ดงันัน้	เพือ่เปน็พืน้ฐานในการพฒันาองคก์ารโดยใชร้ปูแบบความสามารถ
ขององค์การที่เป็นความสามารถเชิงนวัตกรรม	 ผู้เขียนได้ทำาการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและการวิเคราะห์ของความ
สามารถด้านเครือข่าย	ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรม	โดยแบ่งเป็น	2	ประเด็นย่อย	คือ	1)	ความสามารถ
ด้านทรัพยากร	และ	2)	ความสามารถเชิงความรู้	จากการศึกษาสรุปได้ว่า	การพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ต้องมุ่งเน้นการให้ความสำาคัญกับปัจจัยภายในองค์การ	คือความสามารถและทรัพยากร
ขององค์การท่ีสามารถเชื่อมโยงอย่างสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่ประกอบไปด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ	 หรือหน่วยงานท่ี
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 sub-
themes:	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.
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บทนำา
	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	
Medium-Sized	Enterprises:	SMEs)	ในช่วง	50	ปีที่ผ่านมา	
นับว่ามีส่วนสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของฐานเศรษฐกิจใน
ประเทศ	โดยมบีทบาทสำาคญัในการสรา้งความเจรญิเตบิโตให้
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	สำาหรับผลิตภัณฑ์มวล-
รวมในประเทศ	 (Gross	 Domestic	 Product:	 GDP)	 ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ในปี	 2557	 มีมูลค่า	
5,212,004	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 39.6	 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรวมท้ังประเทศ	 (สำานักงาน- 
สง่เสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม,	2558)	แตอ่ยา่งไร
กต็าม	จากการรวบรวมงานวจัิยของสำานักงานสง่เสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทย	 พบว่าผู้ประกอบการ
สว่นใหญย่งัเน้นการใหค้วามสำาคัญกบัสนิค้าทีใ่ชท้รพัยากรเป็น
ฐาน	 (resource-based)	 แต่กลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกจินัน้	ผลติสนิค้าหรือบริการทีเ่ปน็วทิยาศาสตรเ์ปน็
ฐาน	 (science-based)	 โดยต้องใช้ประโยชน์จากความรู้รูป
แบบความคิดสร้างสรรค์	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 วัฒนธรรม
องค์การ	 เป็นต้น	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกำาหนดเป็นขีดความ
สามารถในการแข่งขันเฉพาะของแต่ละองค์การได้	 (North	&	
Smallbone,	2000)	
	 การคำานงึถงึความสำาคญัและกจิกรรมจากหลายสว่นที่
ทำาให้เกิดนวัตกรรมขององค์การนั้น	 อาจต้องกล่าวถึงความ
สัมพันธ์ของทฤษฎีฐานทรัพยากร	(resources-based	view)	
หรือแม้แต่ทฤษฎีฐานความรู้	(knowledge-based	view)	ซึ่ง
นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบพลวัต	

(dynamic	view)	โดยผูว้จิยัใหค้วามสนใจกบัการนำาทรพัยากร
จากภายนอกไม่ว่าจะเป็น	ความรู้	เทคโนโลยี	คน	เงินทุน	หรือ
แม้แต่นวัตกรรม	 มาใช้ในการแข่งขันในปัจจุบัน	 	 ซ่ึงเป็นข้อ
จำากัดด้านความสามารถของการถือครองทรัพยากรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ที่ยังคงเป็นปัญหาใน
ปัจจุบัน	 โดยอาจส่งผลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการ
รักษาจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของธุรกิจตนเอง	
	 ในการศกึษาความสามารถเชงินวตักรรม	(innovative	
capabilities)	 ได้มีนักทฤษฎีให้นิยามและจำาแนกประเภทไว้
หลายมุมมอง	 โดยเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์	 กระบวนการ	
การตลาด	พฤติกรรม	และกลยุทธ์ขององค์การ	(Avlonitis	et	al.,	
1994;	North	&	Smallbone,	2000;	Rogers,	1995;	Wang	
&	Ahmed,	2004)	ในการน้ี	Drucker	(1994)	กล่าวว่าแต่ละ
ธุรกิจต้องมีความสามารถเรื่องการออกแบบ	 และการปรับ
เปลี่ยนแนวความคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
จากทรัพยากรท่ีมีอยู่	 ให้เป็นนวัตกรรม	 ผ่านกระบวนการ
ทางการตลาด	 เพื่อสร้างความสำาเร็จให้กับธุรกิจของตน	 โดย
บทความนี้กล่าวถึงที่มาของความสามารถเชิงนวัตกรรมผ่าน
ทรพัยากรทีไ่ดม้าจากการสรา้งเครอืข่ายจากภายนอก	เพือ่เปดิ
โอกาสในการขยายฐานธุรกิจหรือเป็นการแลกเปลี่ยน
ทรพัยากรซึง่กนัและกนัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารมีผลประโยชนร์ว่มกัน	
(Walter,	Auer,	&	Ritter,	2006)
	 ปัจจุบันภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	ข้อมูลจากสำานักงาน-
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี	 2558	 พบว่า	
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 ในปี	2557	มีการขยาย
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ตวัเพ่ิมขึน้ร้อย	0.9	ชะลอตัวลงเมือ่เทยีบกบัอตัราการขยายตวั
ร้อยละ	 2.8	 ในปีก่อนหน้า	 ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว	 ซึ่งถือว่ามีอัตราการขยายตัว 
ในระดับที่ต่ำา	เนื่องจากประสบกับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรก	
และปัญหาความสามารถในการแข่งขันกับการรุกหรือขยาย
กิจการของธรุกจิขนาดใหญ่	ตลอดจนการปรบัตัวกบัระบบการ
ทำางานทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของปจัจัยแวดลอ้ม
ต่างๆ	 ที่ขยายใหญ่ข้ึน	 ดังน้ัน	 การให้ความสำาคัญกับความ
สามารถในการสรา้งเครอืขา่ย	เพือ่นำาทรพัยากรทีจ่ำาเปน็มาใช้
ในการพัฒนานวัตกรรมขององค์การ	 จะส่งผลโดยตรงต่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยที่มี 
ข้อจำากัดด้านเงินทุน	 แรงงาน	 เทคโนโลยีการผลิต	 การรับรู้
ข่าวสารข้อมูล	และความหลากหลายของสินค้าในตลาด	โดย
การพัฒนานวัตกรรมจะส่งผลให้องค์การมีผลการดำาเนินงาน
เชิงนวัตกรรมและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนได้	
(Schilling,	2008)

นวัตกรรมของการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
	 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมบีทบาทสำาคญัใน
ระบบเศรษฐกจิ	เปน็ขนาดธรุกจิทีม่กีารบรหิารอยา่งอิสระ	และ
มีต้นทุนดำาเนินการต่ำากว่าธุรกิจขนาดใหญ่	 จึงทำาให้บุคคล
ทั่วไปสนใจประกอบกิจการ	 การที่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจะประสบความสำาเร็จได้นั้น	ต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่
มคีวามแตกตา่งจากธรุกิจขนาดใหญ	่เพือ่หลกีเลีย่งการแข่งขัน
ที่รุนแรง	และต้องอาศัยช่องว่างทางการตลาดที่ลูกค้ามีความ
ต้องการ	 ผนวกกับความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ	 และ
ความเร็วในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมขององค์การ	 (Jones	&	Tilley,	2003)	 เพื่อยังคง
เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไป
	 ปจัจยัสำาคญัในการเปน็ตวัชีว้ดันวตักรรมของวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มนัน้	พจิารณาจากความสามารถของ
องคก์ารทีอ่ยูใ่นสภาวะขอ้จำากดัตา่งๆ	ทัง้นี	้นวตักรรมดงักลา่ว
ยังสง่ผลตอ่การการสรา้งผลติภัณฑใ์หม	่การพฒันาต่อยอดจาก
ผลติภณัฑท์ีม่อียูเ่ดิม	เพิม่ความรวดเรว็และคณุภาพของสนิคา้	
การเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการทำางาน	การเปดิตลาด-
ใหม	่และรูปแบบหรอืวธิกีารสง่มอบคณุคา่แกล่กูคา้	(George,	
Works,	&	Waston-Hemphill,	2005;	Regan	&	Ghobadian,	
2004)	ผู้เขยีนไดร้วบรวมประเภทนวตักรรมทีส่ง่ผลต่อผลลพัธ์
ดังกล่าวไว้	3	ประเภทคือ	

	 1)		นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	(product	innovation)	คือ	
การพัฒนาและนำาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ในรูปแบบ
เทคโนโลยีหรือวิธีการใช้	 ทั้งนี้อาจรวมไปถึงการพัฒนาหรือ
ปรบัปรงุผลติภณัฑเ์ดมิทีม่อียูใ่หม้คีณุภาพและประสทิธภิาพดี
ยิ่งขึ้น	โดยอาจขึ้นอยู่กับสินค้าหรือการบริการ	ซึ่งเป็นผลผลิต
ขององค์การ	(Schilling,	2008;	Smits,	2002)	
	 2)		นวัตกรรมกระบวนการ	 (process	 innovation)	
คือ	 การประยุกต์หรือความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการในการผลติ	โดยมเีปา้หมายคอืการลดตน้ทนุและ
เพิม่ผลผลติ	รวมทัง้สง่ผลใหก้ารทำางานโดยรวมมปีระสทิธิภาพ	
และประสิทธิผลสูงข้ึน	(Lin	&	Cheng,	2007)	โดยอาศัยเคร่ืองมือ	
กรรมวิธีในการผลิต	การจัดจำาหน่าย	หรือรูปแบบการจัดการ
องค์การ	 โดยมีเป้าหมายสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์	
(Gopalakrishnan	&	Damanpour,	1997)	
	 3)		นวัตกรรมการตลาด	 (market	 Innovation)	 คือ
การสนองความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่	และการ
หลีกหนีออกจากสมรภูมิการแข่งขันด้วยการหาช่องทางตลาดใหม่
ที่มีความรุนแรงของการแข่งขันที่น้อยกว่า	(Weiss,	2003)
	 กลยุทธ์ท่ีแตกต่างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด-
ย่อมจากธุรกิจขนาดใหญ่	ควรมุ่งเน้นการจัดการการเปล่ียนแปลง
ภายในองค์การ	 เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากปัจจัยภายนอก	 อีกทั้งอาศัยความร่วมมือจาก
บคุลากรต่างๆ	ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร	ซึง่เปน็ลกัษณะ
สำาคัญของการพัฒนาองค์กร	

การพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรม
	 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทยนัน้
แตกตา่งจากธรุกจิขนาดใหญท่ัว่ไป	อนัเนือ่งจากขอ้จำากดั	ทัง้นี	้
ความสามารถเชิงนวัตกรรมจึงข้ึนอยู่กับการพิจารณาบริบท
หรือสภาพแวดล้อมการแข่งขัน	 ความจำาเป็นภายใต้ข้อจำากัด
ต่างๆ	และความสามารถหรือทรัพยากรขององค์การ
	 นวัตกรรมภายในองค์การดังกล่าวจึงเป็นผลลัพธ์ของ
ความสามารถเชิงนวัตกรรม	(Catherine	&	Pervaiz,	2004)	
โดยนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของความสามารถ 
เชิงนวัตกรรมไว้หลายมุมมอง	อาทิ	มุมมองของความสามารถ
และทรพัยากรในองคก์าร	โดยเปน็ความสามารถในการคิดค้น
และพัฒนา	 ปรับปรุงให้มีความแตกต่าง	 อีกทั้งเป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและบรรลุประสิทธิผล
เชิงนวัตกรรม	(Guan	&	Ma,	2003)	หรือความสามารถในการ
ใช้ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้า	 โดยมีนวัตกรรมที่เหนือกว่าคู่แข่ง	 (Afuah,	1998;	
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Tajeddni,	2011)	และมุมมองของวัฒนธรรมองค์การ	 ท่ีมุ่งเน้น
ผลงานเชิงนวตักรรมและการทำาความเขา้ใจและการตอบสนอง
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอก	(Akman	&	Yilmaz,	
2008) 	 ซึ่ งคล้ ายกับ 	 Matsuo	 (2006) 	 ที่ กล่ าวว่ า	 
ความสามารถเชิงนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับแนวโน้มที่สนับสนุน
นวัตกรรม	ลักษณะทัศนคติ	หรือนิสัยที่เอื้อต่อการพัฒนาหรือ
การยอมรับนวัตกรรม
	 แนวคิดของการสร้างความยั่งยืนที่เกิดจากการพัฒนา
นวัตกรรม	รวมถึงความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมภายใต้ข้อจำากัด	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	 จำาเป็นต้องมี
กระบวนการภายในองค์การหรือแบบจำาลองเชิงโครงสร้างท่ี
เหมาะสม	ที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายใต้มุมมองของ
ทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การ	 กับความสามารถในการดึง
ความรู้มาใช้เพื่อให้เข้ากับองค์การ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	เพือ่ใหเ้กดิเปน็รปูแบบของ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 นวัตกรรมกระบวนการ	 และนวัตกรรม
การตลาด	 อีกทั้งยังต้องอาศัยปัจจัยภายในและภายนอกของ
องค์กร	 ซ่ึงต้องมีแรงผลักหรือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน	
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของการมีส่วนร่วมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อเพิ่มผลประกอบการและความสามารถ
ในการแข่งขัน	(McEvily,	Eisenhardt,	&	Prescott,	2004)	

ความสามารถด้านเครือข่าย 
	 การแขง่ขนัในปจัจบุนัสามารถนำาขอ้ไดเ้ปรยีบจากการ
ถือครองทรัพยากรต่างๆ	มาใช้ในการแข่งขัน	แต่บางองค์การ
มข้ีอจำากัดดา้นทรัพยากร	ซึง่ยงัคงเปน็ปญัหาในปจัจุบนั	ดงันัน้	
องคก์ารแตล่ะแห่งจงึต้องแสวงหาวธิกีารใหม่ๆ 	เพือ่ยงัคงรกัษา
ระดบัความสามารถในการแขง่ขนั	และปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิความ
ล้มเหลวทางธุรกิจ	 การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ	 (business	
networking)	 เป็นวิธีการหน่ึงซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ผู้เกี่ยวข้องหรือธุรกิจต่างหลายๆ	แห่งในรูปแบบต่างๆ	ตลอด
จนการสร้างความสัมพันธ์และทำาธุรกิจร่วมกัน	 (Walter	 
et	al.,	2006)
	 แนวคิดด้านเครือข่าย	 (networking	 concept)	 มี
พัฒนาการมาจากพ้ืนฐานทางทฤษฎีทางสังคมวิทยา	 (sociology)	
คือทฤษฎีการแลกเปลี่ยน	 (exchange	 theory)	 ซึ่งเติมเต็ม

ช่องว่างของทฤษฎีกระแสหลัก	 (main	 stream	 theory)	
(Zukin	&	Dimaggio,	1990)	ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา
ให้นิยามคำาว่าเครือข่ายไว้	 อาทิ	 Schuler	 (1996)	 กล่าวว่า	 
เครือข่าย	 คือ	 สายใย	 (web)	 ของความสัมพันธ์ทางสังคม	 
มคีวามเป็นเอกภาพ	มพีลงัความยดึโยง	(cohesive)	และมกีาร
สนบัสนนุกนั	และ	Paul	(1997)	ใหค้วามหมายวา่	“เครอืขา่ย”	
หมายถึงกลุม่ของคนหรอืองค์กรท่ีสมคัรใจแลกเปลีย่นขา่วสาร
ข้อมูลระหว่างกัน	 หรือทำากิจกรรมร่วมกัน	 และยังคงมีอิสระ
ในการดำาเนินกิจกรรมของตน	สำาหรับมุมมองของการแข่งขัน
ในภาคธุรกิจนั้น	 ต้องอธิบายในมิติของความสัมพันธ์ด้านการ
ประสานความร่วมมือท่ีเป็นภารกิจ	 หรือการดำาเนินงานเพื่อ 
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจ	 และ 
ยังต้องมององค์การในมุมมองที่มีเครือข่ายเป็นฐานทรัพยากร	
(network-based)	 รูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งสามารถสร้างความ 
ไดเ้ปรยีบในการแข่งขันได	้ดงันัน้	การนยิามของคำาวา่เครอืขา่ย
นั้นอาจหมายถึง	“ทรัพยากรในรูปแบบหนึ่งขององค์การ ที่มี
โครงสรา้งการทำางานท่ีเช่ือมโยงกนัของกลุม่งานหรอืแผนกงาน 
ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงข้ามองค์การ เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการ
แลกเปลีย่นทรพัยากร อาท ิความรู ้เทคโนโลย ีและอืน่ๆ โดยที่
แต่ละองค์การที่ให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายนั้นมีความเป็น
เอกเทศ และไม่ขึ้นต่อกัน”
	 สำาหรับบทความนี้ได้เสนอมุมมองด้านฐานทรัพยากร	
(resources-based	 view)	 เป็นหลัก	 ผู้วิจัยจึงได้กำาหนดให้
เครือข่ายเป็นทรัพยากรหนึ่งท่ีมีคุณค่าขององค์การ	 โดยตั้ง
สมมติฐานให้เป็นมุมมองฐานทรัพยากรด้านเครือข่าย	
(network-based	 view)	 ที่ส่งผลต่อกระบวนการด้านการ
สรา้งความสามารถขององค์การ	ทัง้นี	้การทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเกีย่วกบัความสามารถในการสรา้งเครอืข่าย	อาทิ	ผลงานของ	
Maria	และ	Jan-Ake	(1997);		Thomas	และ	Hans	(2003);		
Suli,	Wei,	และ	Jian	(2011);	Robert,	Mumin,	และ	Thomas	
(2015)	สามารถจำาแนกการวิเคราะห์ได้เพิ่มอีก	2	มุมมอง	ซึ่ง
ได้แก่	 ความสามารถด้านทรัพยากร	 และความสามารถ 
เชิงความรู้		โดยมีรายละเอียดดังนี้
 มุมมองความสามารถด้านทรัพยากร (resources-
based capability view) 
	 เป็นการศึกษาแนวคิดของการมีทรัพยากรที่เชื่อมโยง
กบัเครอืข่าย	และสามารถสร้างความแตกตา่งจากองคก์ารอืน่ๆ	
กลา่วคอื	องค์การทีม่ทีรพัยากรแตกตา่งกันนัน้	สง่ผลตอ่ความ
สามารถขององค์การท่ีแตกต่างกัน	(Mata,	Fuerst,		&	Barney,	
1995)	ซ่ึงใหก้ารศึกษาช่วงแรกนัน้	ทรพัยากรหมายถึงทรัพย์สิน
ท่ีจับต้องได้	 (tangible	 asset)	 แต่ช่วงหลังถึงปัจจุบันนี้	 
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นกัวชิาการสว่นใหญล่ว้นใหค้วามสำาคญักบัทรพัยส์นิทีจ่บัตอ้ง
ไม่ได้	 (intangible	asset)	ซึ่งเป็นการศึกษาด้านปัจจัย	อาทิ	
โครงสรา้งองค์การ	รปูแบบการดำาเนนิงาน	วฒันธรรมองคก์าร	
และอืน่ๆ		เนือ่งจากเปน็สว่นสำาคญัทีท่ำาใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ
ในการแข่งขันมากกว่าปัจจัยที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้เพียง
อย่างเดียว	(Wade	&	Hulland,	2004)	
	 สำาหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายโดยมอง
ความพร้อมขององค์การ	Maria	 และ	 Jan-Ake	 (1997)	 ได้
กล่าวถึงความสำาคัญของโครงสร้างองค์การที่แสดงถึงความ
เชื่อมโยงของกิจกรรม	 ความคล้ายคลึงของทรัพยากร	 การ
ประสานงาน	และรปูแบบโครงสรา้งทีม่อียูเ่ดมิ	ซึง่การควบคมุ
ดังกล่าวนั้นส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย	งาน
วิจัยของ	Thomas	และ	Hans	(2003)	พบว่า	ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสามารถด้านเครือข่าย	คือรูปแบบการดำาเนินงาน	ซึ่ง
หมายถงึความอสิระในการทำางานของบคุลากรทีเ่ปดิใจยอมรบั
แหลง่ความรูจ้ากภายนอก	และงานวจัิยของ	Robert,	Mumin,	
และ	Thomas	(2015)	ที่สรุปว่า	เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ
ของการสร้างความสามารถด้านเครือข่าย	ซ่ึงต้องมีความเช่ือมโยง
และประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประสานงานกันระหว่างภายในและภายนอกองค์การ	 ดังนั้น	
งานวิจัยฉบับนี้จึงได้กำาหนดตัวบ่งช้ีภายใต้มุมมองความ
สามารถด้านทรัพยากร	 ซึ่งประกอบด้วย	 โครงสร้างองค์การ	
(structure)	รปูแบบการทำางาน	(procedure)	และเทคโนโลย	ี
(technology)	
 มุมมองความสามารถด้านความรู้ (knowledge-
based capability view)
	 เป็นการศึกษาแนวคิดของการจัดการความรู ้	
(knowledge	management)	ซ่ึงให้ความสำาคัญกับทรัพยากร
ที่เป็นความรู้และการจัดการความรู้ลักษณะต่างๆ	 ท้ังท่ีเป็น
ความรู้แฝง	(tacit	knowledge)	และความรู้ชัดแจ้ง	(explicit	
knowledge)	โดยความรูท้ีม่าจากบคุลากรสามารถพฒันาเปน็
ความรู้ขององค์การได้	(Nonaka	&	Takeuchi,	1995)	ในส่วน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายผ่านมุมมองความ
สามารถด้านความรู้น้ัน	 มีตัวอย่างชัดเจน	 อาทิ	 Robert,	
Mumin,	 และ	 Thomas	 (2015)	 ที่อธิบายความสำาคัญของ
ทรพัยากรมนษุยท์ีมี่ทกัษะและสามารถสรา้งความสัมพนัธ์กับ
เครือข่าย	หรืองานวิจัยของ	Suli	และคณะ	(2011)	ที่กล่าวถึง
สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านเครือข่ายนั้น	โดยองค์การต้องอาศัย
ทักษะการร่วมกันแก้ปัญหาของบุคลากรซ่ึงต้องเป็นรูปแบบ
ของโครงสร้างกึ่งทางการ	และสุดท้ายงานวิจัยของ	Thomas	
และ	Hans	(2003)	ทีพ่บวา่ปจัจัยทีส่่งผลต่อความสามารถดา้น

เครือข่าย	คือการท่ีองค์การมีความสามารถบูรณาการทรัพยากร
ด้านความรู้เข้ากับการสื่อสาร	 และแลกเปลี่ยนความรู้ในรูป
แบบโครงสร้างองค์การที่เป็นอยู่	 ดังนั้น	 งานวิจัยฉบับนี้ได้
กำาหนดตวับง่ชีท้ีอ่ยูภ่ายใตม้มุมองความสามารถดา้นความรู้ซึง่
ประกอบไปด้วย	 ทุนมนุษย์	 (human	 capital)	 การเรียนรู้	
(learning)	และการบูรณาการ	(integration)
	 โดยสรปุ	การศกึษามมุมองความสามารถดา้นเครือขา่ย	
มอียู	่3	มมุมอง	ไดแ้ก	่มมุมองความสามารถด้านเครอืข่าย		โดย
แบง่เปน็	2	มมุมองยอ่ย	คอื	ความสามารถดา้นทรพัยากร		และ
ความสามารถเชิงความรู้	 	 โดยเช่ือมโยงกับกระบวนการการ
สรา้งนวตักรรมทีก่ำาหนดรปูแบบความพรอ้มขององคก์ารดา้น
กายภาพ	 และทรัพยากรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างภายในและภายนอกองค์การ

ผลการดำาเนินงานเชิงนวัตกรรม
	 ผลการดำาเนินงานเชิงนวัตกรรม	 (innovative	
performance)	 เป็นผลลัพธ์จากความสามารถเชิงนวัตกรรม	
ที่ เกี่ยวข้องกับการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
กระบวนการภายในและภายนอกองค์การ	 ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้ระบบการทำางาน	 การผลิต	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 และ
การให้บริการขององค์การ	 อีกท้ังยังสามารถตอบสนองความ
ต้องการตลาด	 รวมทั้งผลักดันความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ	
การเมอืง	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	(Schilling,	2008;	Utterback	
&	Suarez,	1993)	สำาหรบัในบรบิททีจ่ำากัดของวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมนัน้	สามารถอธบิายท่ีมาของผลการดำาเนนิ
งานเชิงนวัตกรรมไว้	 3	 ประเด็น	 คือ	 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	
นวัตกรรมกระบวนการ	 และนวัตกรรมการตลาด	 โดยมีที่มา
ของรูปแบบนวัตกรรมดังนี้
 การสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลงาน/สิทธิบัตร
	 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 (product	 innovation)	 ของ
องคก์ารถอืวา่เปน็ผลติผลของธุรกจิ	โดยขึน้อยูก่บัรปูแบบของ
ตัวสินค้า	หรือการบริการ	(Schilling,	2008;	Smith,	2006)	
ดังนั้น	ผลงานเชิงนวัตกรรมหรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุด	คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม	และผลงานหรือสิทธิบัตร
ของผลิตภัณฑ์	 ซึ ่ งมาจากการใช้ความรู้ 	 ทักษะ	 หรือ 
ประสบการณ์	 ในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง
ผลติภณัฑ	์โดยทีบ่คุลากรหรอืผูบ้รหิารในองค์การมสีว่นสำาคญั
ในการเป็นนวัตกร	(innovator)	ทั้งนี้	ในการพัฒนาบุคลากร
ที่มีความสามารถนั้น	 ผู้ประกอบการควรสร้างรูปแบบการ
ทำางานของบุคลากรขององค์การท่ีเอื้อต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม	โดยเปิดอิสระทางความคิดให้มีการแลกเปลี่ยนกับ
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บุคลากรจากภายนอก	เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในด้าน
ต่างๆ	กับแนวร่วมเครือข่าย	
	 บทบาทผู้ประกอบการอาจต้องเริ่มต้นจากการสรรหา
บุคลากรที่มีความสามารถในการแข่งขัน	 ให้เป็นผู้สร้างความ
สำาเร็จด้านความคิดและนวัตกรรม	 (innovation	 and	 idea	
champion)	 โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว	
อาทิ	 ฝึกอบรมเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	
(Creative	 Problem	 Solving:	 CPS)	 เป็นต้น	 ในการนี้	 
การตอบสนองความต้องการของนวัตกรอาจเป็นตัวเงิน	 และ
ไม่ใช่ตัวเงิน	 อาทิ	 เส้นทางอาชีพ	 หรือรางวัลทางสังคม	 ทั้งนี้
เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับองค์การให้ได้นานท่ีสุด	
(Higgins,	1995;	Christiansen,	2000;	Holder	&	Matter,	
2008)	 ดังนั้น	 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีตัวแปรหลัก 
ที่สามารถเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้	 น่ันก็คือการให้ความสำาคัญของความรู้	 ทักษะ	 และ
ประสบการณ์ที่อยู่ในตัวบุคคล	 โดยต้องสามารถดึงศักยภาพ
ในตัวบุคคลออกมาเป็นความสามารถขององค์การเพ่ือพัฒนา
เป็นผลงานด้านนวัตกรรม
 การลดต้นทุน และการยกระดับคุณภาพการผลิตหรือ
การบริการ
	 นวัตกรรมกระบวนการ	(innovation	process)	โดย
ส่วนใหญ่ถูกนำาไปเชื่อมโยงกับความสามารถด้านเทคโนโลยี	
(technological	 capabilities)	 เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ
การใช้เครื่องจักร	และกรรมวิธีการผลิต	(Kitchell,	1995)	ซึ่ง
อาจถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมกระบวนการ	 โดยมี 
เป้าหมายคือการลดต้นทุน	 และการยกระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์	 นวัตกรรมกระบวนการจึงเป็นเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ	 การจัด-
จำาหนา่ย	หรอืรปูแบบของการจัดการองค์การ	โดยต้องสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผู้บรโิภคอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
มปีระสทิธิผล	(Damanpour	&	Gopalakrishnan,	2001)	โดย
การพัฒนาความสำาเร็จของนวัตกรรมกระบวนการจะเกิดเมื่อ
มีการจัดการภายในองค์การ	 มีโครงสร้างองค์การท่ียืดหยุ่น	
และมวัีฒนธรรมทีส่นับสนุนการเปลีย่นแปลงและยอมรบัความ
คิดและวิธีการใหม่ในการทำางาน	 (Business	 Process	 Re-
engineering:	 BPR)	 อีกทั้งยังต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก
องค์การ	นั่นหมายถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	(business	
partner)	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรที่
จำาเป็นเพ่ือการพัฒนา	 ผ่านการวิจัยและพัฒนาสู่การสร้าง 
ผลงานด้านนวัตกรรม	(Braha	&	Bar-Yam,	2004)

	 สำาหรับการเป็นเครือข่ายยุคใหม่	 เป็นการเน้นการ
ประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี	 การ
สื่อสาร	 เพื่อพัฒนาเป็นการสร้างความรู้	 และความเข้าใจใน 
ส่ิงใหม่	รวมถึงลักษณะกระบวนการของความร่วมมือกับหน่วยงาน
สนับสนุนจากภาครัฐ	อาทิ	สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	 หรือแม้แต่ศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจของ
มหาวทิยาลยั	(incubator)	ซึง่มหีนา้ทีบ่ม่เพาะความรูท้างดา้น
ธุรกิจในแขนงต่างๆ	 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้นำาเพ่ิม
ขดีความสามารถในการแขง่ขนั	เพือ่สรา้งผูป้ระกอบการใหมท่ี่
มีศักยภาพ	และสามารถดำาเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง	โดยอาศัย
เทคโนโลยีจากคณะวิชาที่มีความเก่ียวข้องกับการลดต้นทุน 
และการยกระดับคุณภาพของกำาลังการผลิต	 ซึ่งต้องวาง
โครงสร้างองค์การของทีมเฉพาะกิจที่มีขนาดเล็กและ 
แบนราบในลักษณะของทีมงานโครงการ	(team	project)	ที่
มีความสะดวกด้านการสื่อสาร	 เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วใน
กระบวนการภายในทีม	(Christiansen,	2000;	Quinn,	2000)	
อกีท้ังตอ้งเปิดพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระดบัพนกังาน
สหวิชาชีพ	ผู้บริหาร	และกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจ	เพื่อบูรณา
การความหลากหลายด้านความรู้	ทักษะ	และความเชี่ยวชาญ
เพื่อนำาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน	(Holder	&	Matter,	2008;	
Quinn,	2000)
 การเปิดตลาดใหม่
	 นวัตกรรมทางการตลาด	 (market	 innovation)	
เป็นการยกระดับคุณค่าและความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์	 อีก
ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่เพ่ือนำาเสนอให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น	(George,	Works,	&	Waston- 
Hemphill,	 2005)	 โดยมีเป้าหมายเป็นการเปิดตลาดใหม่ 
จากการพฒันาความเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ในปจัจุบนั
และอนาคต	ในการนี้	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำาหนดความต้องการของลูกค้า	และ
สามารถระบุความปรารถนาและความต้องการของกลุ่ม 
เปา้หมาย	ทีไ่มไ่ดร้บัการตอบสนองจากสนิคา้ทีม่อียูใ่นปจัจบุนั	
ดังน้ัน	การแปลผลข้อมูลท่ีเก่ียวกับความสนใจและความคิดเห็น	
เพื่อเป็นความรู้ในการแลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคลากรภายใน
องคก์รนัน้	สามารถเปน็ชอ่งทางใหมใ่นการนำาเสนอผลติภณัฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้	
	 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต้องสามารถบรูณา
การความรู้ภายในและภายนอกองค์การ	 ให้เข้ากับความ
สัมพันธ์ทางคุณค่าของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	(a	link	to	
economic	and	industry	value)	เพื่อทราบความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย	 โดยการรวมตัวเพื่อความเข้มแข็งของ
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กิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพ	
พรอ้มทัง้สง่เสรมิความเชือ่มโยงในการสนบัสนุนปจัจัยทางการ
ตลาด	 อีกท้ังเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณแ์ละสรา้งโอกาสทางธรุกจิ	และตอ้งมกีารบรูณา
การโดยทำาข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม 
จัดทำาแผนการตลาด	 และสนับสนุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

บทสรุป
	 จากสถานการที่ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งภายในและ
ภายนอกของการประกอบกจิการของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม	โดยเฉพาะปัญหาภายนอกทีต่อ้งประสบกบัปญัหา
ค่าเงินบาท	ค่าจ้างแรงงาน	หรือความสามารถในการแข่งขันน้ัน	
ธุรกิจดังกล่าวจำาเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีเป็นความสามารถของ
ตนเอง	ความสามารถเชิงนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของ
ปัญหาที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน	 โดยเป็นความสามารถขององค์การที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 นวัตกรรม
กระบวนการ	 และนวัตกรรมการตลาด	 และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ	
เพื่อที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด
	 ผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
สามารถเชิงนวัตกรรม	ทำาให้สรุปได้ว่า	 พื้นฐานสำาคัญในเรื่อง
ของความสามารถเชิงนวัตกรรมคือ	 แนวคิดอันดับแรก	 คือ 
การบรูณาการการประยกุต์ใชท้รพัยากรภายในองค์การใหเ้กดิ
ประโยชน์อย่างสูงสุด	 ซึ่งหมายถึง	 (1)	 ความสามารถด้าน
ทรัพยากร	 คือโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ
เปา้หมาย	เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถประเมนิผลหรอืการ
ดำาเนนิกจิกรรมทางธรุกจิผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส	์และวฒันธรรม
องค์การที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก	และ	(2)	ความสามารถเชิงความรู้	คือ	
การพฒันาและยกระดบับคุลากรใหม้ทีกัษะในการสรา้งสรรค์
นวัตกรรม	 การแลกเปลี่ยนความรู้หรือการจัดการความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ	 และการสร้างหรือเปล่ียนแปลงความสามารถ
และทรัพยากรท่ีองค์กรมีอยู่ทั้งภายนอกและภายใน	 ให้ตอบ
สนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้
	 ผลลัพธ์ของความสามารถองค์การเชิงนวัตกรรมนั้น	
อาจส่งผลให้ระบบการทำางาน	และกระบวนการภายในองค์การ 
มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้	สำาหรับอตุสาหกรรมแต่ละประเภท	
อาทิ	เกษตรกรรม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	สิ่งทอ	และอื่นๆ	นั้น	
สามารถร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย		
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นำาผลงานวิจัย	 ผลงานวิชาการ	

นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มาดำาเนินการได้จริงใน 
เชงิพาณชิย	์ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดินวตักรรมผลติภณัฑ	์นวตักรรม
กระบวนการ	 และนวัตกรรมการตลาด	 โดยเป็นประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ท่ีเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 ผลงาน/สิทธิบัตร	 การ
ลดต้นทุน	 การยกระดับคุณภาพ	 และการเปิดตลาดใหม่	 
สิ่งเหล่านี้สามารถกำาเนิดได้โดยทรัพยากรภายในองค์การ
ผนวกกับการบูรณาการปัจจัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
สนบัสนนุจากภายนอก	ดงันัน้	จงึควรสรา้งพนัธมติรทางธรุกจิ
ที่เป็นทั้งสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานเอกชนเพื่อแลก
เปล่ียนข้อมูลสารสนเทศ	 เพื่อบรรลุเป้าหมายของความ
สามารถเชิงนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการแข่งขันได้อย่าง
แท้จริง
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