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บทคัดย่อ 

 
วิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางเครือข่าย

และความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการต่อองค์กรนวัตกรรม 2) ศึกษาผลกระทบขององค์กรนวัตกรรม
และผลการด าเนินงานขององค์กร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 935 บริษัท 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใ ช้ในการวิจัยคือ  การวิเคราะห์การถดถอย     
อย่างง่ายและการถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะทางเครือข่ายประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างงาน คุณสมบัติเฉพาะ     
ท่ีจ าเป็นต่อการจัดการและคุณสมบัติทางสังคมมีผลกระทบต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม  และความสามารถทาง
เทคโนโลยีของผู้ประกอบประกอบด้วยเทคโนโลยีหลัก เทคโนโลยีสนับสนุนมีผลกระทบต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม  
2) การเป็นองค์กรนวัตกรรมมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กร องค์กรนวัตกรรม (OI) มีผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรสามารถน ามาเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 0.786+ 0.754OI+ 1 
 

ค าส าคัญ: ความสามารถทางเทคโนโลยี, สมรรถนะทางเครือข่าย 
 

Abstract 
 

 The purposes of the research were to 1) to study the impact of network 
competence and technology capabilities of entrepreneurs on organization innovation and 2) 
Study the impact of organization innovation and firm performance. The questionnaires were used 
as the tool for collecting data. The statistical techniques used for the analysis of the collected 
data were simple regression analysis, and multiple regression analysis. 

The results showed that 1) network competence includes network management tasks, 
relationship-specific tasks and social qualifications social qualifications affecting the innovation 
organization and found that technology capabilities consisting of primary technology and support 
technology 2) organization innovation affecting firm performance. 
 

Keywords: Technological Capability, Network Competence 
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บทน า 

 

ในยุคท่ีธุรกิจอยู่ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หรือยุค Technology Disruption ท่ีเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนและก าหนดทิศทางของโลกในปัจจุบัน ไม่ ว่าจะเป็น
รูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คน หรือในการแข่งขันของโลกของธุรกิจ จากนี้ไปเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จะเป็น
ตัวก าหนดทิศทางและความเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ ต้องมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการของท้ังผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างก าลัง เผชิญอยู่ [1]  โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยได้มี   
ความชัดเจนในการเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่หรือ s curve เส้นใหม่ อุตสาหกรรมไอซีทีเป็นอุตสาหกรรมท่ี
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศไทยและเป็นส่ิงท่ีสามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี กลุ่มธุรกิจไอซีทีใน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับ Digital Disruption เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงล้วนเกิดได้ตลอดเวลา
ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดท่ีมีในปัจจุบัน เครือข่ายทางธุรกิจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจไอซีทีท่ีจ าเป็นต้องขับเคล่ือนด้วยความคิดสร้างสรรค์และองค์ความ รู้ในตัว
บุคคล อีกท้ังเครือข่ายความร่วมมือยังเป็นปัจจัยหลักต่อการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน  เพราะรูปแบบของ
ความสัมพันธ์มักจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกัน [2] โดยมากแล้วองค์กรท่ัวไปจะพ่ึงพา
เครือข่ายในการบริหารทรัพยากรท่ีตนเองมีจ ากัดหรือมีความขาดแคลน [3] ความสามารถทางเครือข่ายเป็น
ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงสถานะของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ หรือเรียกว่าความสัมพันธ์ภายนอก
และในการบริหารงานภายในหรือความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มรูีปแบบความสัมพันธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงและก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมจากความสัมพันธ์นั้น [4] ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพ่ือแปลงปัจจัยน าเข้าและก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการและคุณลักษณะ
ท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเป็นระบบ [5] [6] [7] 

การด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการจ าเป็นต้องใช้เครือข่ายทางธุรกิจเพ่ือการแสวงหาโอกาสและลดระยะเวลา
ในการเข้าสู่ตลาด รวมถึงเพ่ือแสวงหาข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครือข่ายความร่วมมือนั้นจะ
สอดคล้องกับความสามารถขององค์กรท่ีจะบริหารจัดการความสัมพันธ์ใ ห้มีประสิทธิภาพ และต้องให้เครือข่าย   
ความร่วมมือสามารถเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมด้วย ความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นหัวใจ
หลักของความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม องค์กรท่ีมีเทคโนโลยีสูงมักจะมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 
[8] [9]   

ในงานวิจัยคร้ังนี้ทีมผู้วิจัยต้ังประเด็นค าถามงานวิจัยว่า  สมรรถนะของเครือข่ายความร่วมมือและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีสะท้อนในรูปแบบของ    
องค์กรนวัตกรรมอย่างไร และความสามารถทางเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับความสามารถทางเครือข่ายและ
ศักยภาพในการเป็นองค์กรนวัตกรรมผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไร 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพ่ือศึกษาผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางเครือข่ายและความสามารถทาง
เทคโนโลยีของผู้ประกอบการต่อองค์กรนวัตกรรม 

1.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบขององค์กรนวัตกรรมและผลการด าเนินงานขององค์กร 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

สมรรถนะทางเครือข่ายธุรกิจ (Network Competence) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับ
เครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) พบว่า เครือข่ายทางธุรกิจเป็นรูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคน
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หรือองค์กรท่ีสมัครใจเพ่ือการแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดย     
การติดต่ออาจท าได้ท้ังท่ีผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนน าหรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน า  แต่จะท าการติดต่อ
โดยตรงระหว่างกลุ่ม ซ่ึงจะมีการจัดรูปแบบ หรือจัดระเบียบโครงสร้างท่ีคนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ
โดยท่ีอาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจ าเป็นหรือเป็นโครงสร้างท่ีมีความสัมพันธ์ชัดเจน 
[10] [11] [12] เครือข่ายทางธุรกิจเป็นรูปแบบของการติดต่อระหว่างองค์กรท่ีพบในทุกองค์กร ท้ังนี้อง ค์กรจะ
สามารถใช้คุณค่าจากเครือข่ายทางธุรกิจนี้มาก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรตนเองได้มากน้อยต่าง กันเพียงใด ส่ิงนี้
เป็นส่ิงท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือเป็น    
การใช้เครือข่ายให้เกิดความสามารถเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพราะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่า ง
องค์กรก่อให้เกิดการเสริมแรงเป็นความสามารถในการระดมทรัพยากรของหลายองค์กรท่ีติดต่อกัน  เ พ่ิมความ
แข็งแกร่งในการพัฒนาความสามารถของตนเองและยังเป็นการช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดและเทคโนโลยีใหม่  
รวมถึงเร่งให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรออกสู่ตลาดได้เร็วภายใต้ความเส่ียงท่ีลดลง เพราะเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างองค์กร ซ่ึงธุรกิจไอซีทีนั้นทรัพยากรหลักท่ีใช้ร่วมกันและก่อให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวคือ
ทรัพยากรท่ีเรียกว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยี ดังนั้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันในลักษณะนี้มักจะเป็นรูปแบบของการ
ใช้ความสามารถจากสมรรถนะของเครือข่าย ส าหรับสมรรถนะทางเครือข่าย ความสามารถของการใช้ทรัพยากรใน
องค์กรส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ และยังได้ระบุว่า ทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นมักจะเป็นทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้ ( Intangible asset) การใช้ทรัพยากรท่ีจับต้อง
ไม่ได้นั้นไม่ใช่เกิดจากการหาซ้ือหรือจัดหาได้ตามปกติ แต่ต้องเป็นการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ร่วมกันระหว่างองค์กรหรือ
ระหว่างการเกิดปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ความสามารถทางเครือข่ายเป็นความสามารถเฉพาะของ
องค์กรในการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร [8] ภายใต้เครือข่ายนี้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมักจะ
ต้องเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว องค์กรท่ีสามารถใช้ความสามารถทางเครือข่ายนี้ให้เกิดประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิด
สินค้าหรือบริการในตลาดใหม่ ความสามารถ (Competence) มักถูกใช้เพ่ืออธิบายการใช้ทรัพยากรภายใต้เงื่อนไข
ข้อจ ากัด เช่น คุณสมบัติของพนักงาน ทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ส าหรับงานท่ี
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีนั้นจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความสามารถทางเครือข่ายให้มปีระสิทธิภาพ และส่ิงส าคัญ
ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพคือ ความรู้และทักษะเฉพาะของพนักงาน (Knowledge and Skill) เป็นส่ิง ท่ีจ าเป็น
ต้องการปฏิบัติงาน เพราะการท างานระหว่างพนักงานในองค์กรท่ีมีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมักจะมกีารโอนถ่ายความรู้
ระหว่างพนักงานและเป็นการฝังรากวัฒนธรรมเก่ียวกับการใช้ความสามารถทางเครือข่ายภายในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในทางปฏิบัติบริษัทต้องมีเครือข่ายความสัมพันธ์ความร่วมมือและการแข่งขันกับองค์กร
อ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนี้จ าเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาว  จึงจะเป็นการท างานท่ีสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและเป็นรูปแบบท่ีฝังตัวในการปฏิบัติงานขององค์กร  องค์ประกอบของ
ความสามารถทางเครือข่ายประกอบไปด้วย เครือข่ายการจัดการระบบงานย่อย (Network Management Tasks) 
งานในท่ีนี่จะไม่ใช่งานท่ีมีความสัมพันธ์เพียงคร้ังเดียว แต่จะมีความหมายถึงงานท่ีมีความสัมพันธ์เชิ ง เครือข่ายท้ัง
องค์กร ดังนั้นงานลักษณะดังกล่าวจึงเป็นงานเฉพาะท่ีมีความสัมพันธ์แบบเฉพาะเจาะจง (Relationship-Specific 
Task) คุณสมบัติท่ีต้องให้ความสนใจสองกลุ่มด้วยกันประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะ  (Specialist qualifications)  
หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะท่ีจ าเป็นกับการจัดการหรือเป็นเทคนิคของการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึง ด้าน
การเมือง  กฎหมายและเศรษฐกิจ ซ่ึงจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ท่ีเ ก่ียวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะส่ง ต่อไปยังกลุ่มของ
พันธมิตรในเครือข่ายและจัดเป็นทรัพยากรในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติทางสังคม  (Social Qualifications) 
คุณสมบัติทางสังคมเป็นส่ิงท่ีสังคมต้ังค่าข้ึนมาประกอบด้วยความสามารถในการส่ือสาร บุคลิกภาพ การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการทางอารมณ์ ส่ิง เหล่านี้จ าเป็นต่อประสิทธิภาพของการจัดการด้านเครือข่ายเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความสัมพันธ์ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพท่ีมาจากความสามารถหลักของ
องค์กร 
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ความสามารถทางเทคโนโลยี (Technology Capabilities) เป็นความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการแปลง ส่ิงน าเข้าเข้าไปสู่กระบวนการแปลงสภาพ  และ
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีคุณลักษณะส าคัญตามท่ีวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ[5] องค์ประกอบทางเทคโนโลยี
ตามลักษณะหน้าท่ีหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับบริษัท ว่าควรจัดออกเป็นหน้าท่ีหลัก  (Primary) และหน้าท่ีสนับสนุน 
(Supporting) หน้าท่ีหลักประกอบไปด้วย การลงทุน การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ส่วนการสนับสนุนเป็น
ปัจจัยรองรับความสามารถท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็นความเช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนและปัจจัยท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือ 

องค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) เพ่ือให้องค์กรของตนเองมีการสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งผล
ต่อการด าเนินงานขององค์กร การจัดการองค์กรนวัตกรรมนับว่าเป็นส่ิง ท่ีท้าทายในยุคปัจจุบัน  เพราะการปรับ
สภาพแวดล้อมองค์กร ทัศนคติพนักงาน การบริหารทรัพยากรในองค์กร การน าความคิดไปปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ประดิษฐกรรมเป็นส่ิงท่ียากต่อการท าให้เป็นนวัตกรรม [13] การบริหารจัดการบริบทและสภาพแวดล้อมในองค์กรท่ี
ดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมโดยตรง [14] กล่าวว่า การสร้างนวัตกรรม ผู้ประกอบการ หรือ
ผู้บริหารต้องเข้าใจเก่ียวกับการกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักต่อการพัฒนานวัตกรรม การก าหนดกลยุทธ์
นวัตกรรมต้องมีความเข้าใจลักษณะของนวัตกรรมว่า เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดใหม่ในองค์กร 
องค์กรต้องมีการควบคุมเพ่ือกระตุ้นให้พนักงานริเร่ิมและแสดงความเห็นมุ่งความส าเ ร็จขององค์กร พนักงานใน
องค์กรต้องใช้ข้อมูลจ านวนมากในการเร่ิมความคิดใหม่ ดังนั้นองค์กรต้องให้ความส าคัญต่อการแลกเปล่ียนทรัพยากร
ท่ีจ าเป็นแก่พนักงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้องด้านแนวคิดเก่ียวกับ
นวัตกรรมข้างต้น จะพบว่า ความสามารถทางนวัตกรรมนั้นเป็นตัวแปรท่ีเกิดจากปัจจัยอ่ืน หรือเกิดจากตัวแปรอิสระ
ท่ีส่งผลถึงความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร และองค์กรใดท่ีสามารถสร้างหรือพัฒนาให้ตนเองเป็น
องค์กรนวัตกรรมได้สามารถวัดได้จากผลการด าเนินงานขององค์กรนั้น ๆ เนื่องจากนวัตกรรมเป็นส่ิงท่ีสร้างและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันได้นั้นเอง ผลการด าเนินงาน (Firm Performance) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน
ได้แก่ ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) ผลการด าเนินงานไม่ใช่การเงิน(Non-Financial 
Performance) [15],[16]  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างประกอบด้วย 6 ตอน และในตอนท่ี 3 ถึง 6 เป็นแบบสอบถามใช้มาตราส่วน 

5 ระดับ ค่าความเช่ือมั่นของค าถามท้ัง  4 ตอน ประกอบด้วยตอนท่ี 3 ตอนท่ี 4 ตอนท่ี 5 และตอนท่ี 6 มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.969, 0.960, 0.988 และ 0.966 ตามล าดับ 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร คือ ผู้ประกอบการท่ีต้ังธุรกิจใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
จดทะเบียนในหมวดของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ในปี พ.ศ. 2559 และมีทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาทข้ึนไป พบว่า มีประชากรจ านวน 935 บริษัท 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ท าการเลือกจากประชากรท้ังหมด จ านวน 935 บริษัท 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

3.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง ท้ังจากเอกสาร
วิชาการและงานวิจัยในต่างประเทศ ในแง่มุมต่าง ๆ ประกอบด้วย ความหมาย รูปแบบ ความส าคัญเพ่ือน ามา
สังเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนางานวิจัย 
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3.2 น าข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนท่ีหนึ่งและสองมาสร้างกรอบการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามน าใ ห้
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาร่วมแก้ไข ผู้เช่ียวชาญท่ีพิจารณาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผู้เ ช่ียวชาญท้ังสามท่าน
ตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้างแบบสอบถามและโครงสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก หลังจากแก้ไข
ตามท่ีได้รับการเสนอแนะมา ได้น าส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

3.3 หลังจากปรับปรุง แบบสอบถาม ผู้วิจัยไ ด้ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วย             
การตรวจสอบความเท่ียงด้วยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการท่ีไม่ได้อยู่ในรายช่ือกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน  

3.4 น าผลท่ีได้รับจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญอีกคร้ัง ท้ังนี้ เ พ่ือปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า แล้วจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย   

 สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือทดสอบ
ผลกระทบของสมรรถนะทางเครือข่าย ความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีมีต่อองค์กรนวัตกรรมและผลกระทบของ
องค์กรนวัตกรรมท่ีมีต่อผลการด าเนินงานขององค์กร   
  

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางเครือข่ายและความสามารถทางเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการต่อองค์กรนวัตกรรม 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย  H1  :  สมรรถนะทางเครือข่ายประกอบด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างงาน (RT) การประสานงานระหว่างพนักงาน (CT) คุณสมบัติเฉพาะท่ีจ าเป็นกับการจัดการ (SPQ) และ
คุณสมบัติทางสังคม (SQ ) มีผลกระทบกับองค์กรนวัตกรรม (OI) ของธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
ไทย และสมมติฐาน H2  :  ความสามารถทางเทคโนโลยี (TC) ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลัก (PT) และเทคโนโลยี
สนับสนุน (ST) มีผลกระทบกับองค์กรนวัตกรรม (OI) ของธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย  

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์การถดถอยของสมรรถนะทางเครือข่ายท่ีมีต่อองค์กรนวัตกรรม  

สมรรถนะทางเครือข่าย องค์กรนวัตกรรม 

ค่าคงท่ี (1) 0.000* 
(0.112) 

ความสัมพันธ์ระหว่างงาน (RT) 0.028* 
(0.090) 

การประสานงานระหว่างพนักงาน (CT) 0.763 
(0.080) 

คุณสมบัติเฉพาะท่ีจ าเป็นกับการจัดการ (SPQ) 0.005* 
(0.097) 

คุณสมบัติทางสังคม (SQ) 0.002* 
(0.088) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05; ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01; ( ) ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า สมรรถนะทางเครือข่ายประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างงาน  (RT) คุณสมบัติ
เฉพาะท่ีจ าเป็นกับการจัดการ (SPQ)และ คุณสมบัติทางสังคม (SQ)  ส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กรนวัตกรรมและ
สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 0.104+ 0.200RT+0.280SPQ+0.276SQ + 1 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การถดถอยของผลกระทบของความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีมีต่อองค์กรนวัตกรรม 
 

ความสามารถทางเทคโนโลยี องค์กรนวัตกรรม 

ค่าคงท่ี (1) 0.021* 
(0.274) 

เทคโนโลยีหลัก (PT) 0.000* 
(0.077) 

เทคโนโลยีสนับสนุน (ST) 0.009* 
(0.283) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05; ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01; ( ) ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า เทคโนโลยีหลัก (PT) และเทคโนโลยีสนับสนุน (ST) มีผลกระทบต่อองค์กรนวัตกรรม 
สามารถน ามาเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 0.647+ 0.798PT+0.754ST+ 1 
 
2. ผลการศึกษาผลกระทบขององค์กรนวัตกรรมและผลการด าเนินงานขององค์กร  
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์การถดถอยของผลกระทบขององค์กรนวัตกรรมและผลการด าเนินงานขององค์กร   
 

องค์กรนวัตกรรม ผลการด าเนินงานขององค์กร 

ค่าคงท่ี (1) 0.000* 
(0.081) 

องค์กรนวัตกรรม (OI) 0.009* 
(0.283) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05; ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01; ( ) ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า องค์กรนวัตกรรม (OI) มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กรสามารถน ามา
เขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 0.786+ 0.754OI+ 1 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1.  ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางเครือข่ายและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีมี
อิทธิพลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม 

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะทางเครือข่ายประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างงาน คุณสมบัติเฉพาะท่ี
จ าเป็นต่อการจัดการและคุณสมบัติทางสังคมมีผลกระทบต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม สอดคล้องกับการทบทวน
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วรรณกรรมท่ีแสดงว่า เครือข่ายทางธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจสารสนเทศนั้นเป็นรูปแบบของการประสานงานกลุ่มของ
คนหรือองค์กรเพ่ือการแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลเฉพาะ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรท่ีอยู่ในการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี ดังนั้นการติดต่อระหว่างกันจะด าเนินการในรูปแบบท่ีมีผู้ท่ีเป็นศูนย์กลางของข้อมูลหรือไม่มี ก็ไ ด้     
แต่อาจจะเป็นการติดต่อกันโดยตรงในเครือข่ายนั้น ๆ แต่องค์กรท่ีอยู่ในเครือข่ายนั้น ๆ ยังคงมีความเป็นอิสระใน  
การบริหารงานของตนเอง ท้ังนี้การติดต่อมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวม ๆ แต่เป็นโครงสร้าง ท่ีมีความสัมพันธ์
ชัดเจน [10] [11] [12]  สอดคล้องกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีท่ีใ ห้ความส าคัญบุคคลในองค์กร ใน            
การปฏิบัติงานควรมีการแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้หรือปัญหาของคนในองค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้มีการพัฒนาสินค้าหรือ
บริการท่ีรวดเร็วเพ่ิมข้ึน ผลกระทบของสมรรถนะทางเครือข่ายภายในองค์กรเป็นกระบวนการท่ีสะท้อนความเต็มใจ
ในการแบ่งความรู้ในตนออกเป็นความรู้ท่ัวไป รูปแบบของการแบ่งปันความรู้เกิดจากรูปแบบของความสัมพันธ์ท้ัง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ธุรกิจเทคโนโลยีนี้พนักงานจะมีความเฉพาะในด้านขององค์ความ รู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จ าเป็นต้องพัฒนาภายใต้ความรู้เฉพาะทางเป็นหลัก ความเต็มใจในการแบ่งปันความ รู้กับเพ่ือน
ร่วมงานจะเสมือนว่าตนเองเป็นคนท่ีส าคัญ เพราะข้อมูลท่ีต้องแลกเปล่ียนคือทักษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์
การท างานเป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim & Lee [17] พบว่า การแบ่งปันความรู้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
นวัตกรรมของพนักงาน และ Lin [18] พบว่า คุณภาพขององค์กรจะเกิดได้ต้องอาศัยการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง
กัน ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันจากการแบ่งปันความรู้ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร และเป็นการสร้าง
ทรัพยากรท่ีหาได้ยากท่ีก่อให้เกิดการสร้างความแตกต่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การท่ีองค์กรกระตุ้นให้พนักงาน
มีความเข้มแข็งทางเครือข่ายจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ และลดข้อผิดพลาดในการท างาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
นอกจากนี้การเรียนรู้ร่วมกันของพนักงานท าให้สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพอีกด้วย Liu & Defrank 
[19] สนับสนุนว่า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการใช้สมรรถนะทางเครือข่ายภายในท่ีดีข้ึนเกิดจากการมอบหมายบทบาทใน
กลุ่มหรือในองค์กรท่ีชัดเจน การระบุบทบาทความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยท่ีมี อิทธิพลเพราะบุคลากรท่ีเป็นวิชาชีพ
เฉพาะท างานบนฐานความรู้เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการใช้เครือข่ายภายในเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในตนเองอีกช่องทาง
หนึ่งเช่นกัน เมื่อบุคคลพอใจในตนเองจะมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
ความสัมพันธ์ท่ีดีช่วยให้มีการส่ือสารท่ีง่าย อิทธิพลเชิงบวกส่งผลให้เกิดเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเข้ามา
เป็นตัวช่วยในการใช้ทรัพยากรด้านความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นช่องทาง ในการเข้าถึงความ รู้ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร เป็นการสร้างความสัมพันธ์และเข้าถึงระหว่างบุคคลต่อบุคคลและบุคคลต่อองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยระบบเทคโนโลยี หรือ Social media เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดความสะดวกและส่งเสริมการแบ่งปันความ รู้ 
เพ่ือพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่หรือปัจจัยด้านคุณสมบัติทางสังคมนั้นเอง แต่ท้ังนี้ความสามารถทางเทคโนโลยี
นอกจากจะส่งผลเชิงบวกตามข้อมูลข้างต้น ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน องค์กรต้องให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีหลักในการน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเนื่องจากธุรกิจไอซีทีเป็นธุรกิจท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยี หรือกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ อีกท้ังเทคโนโลยีในกลุ่ม
สารสนเทศนี้มีการลงทุนสูง แต่อายุของเทคโนโลยีมีแนวโน้มส้ันลง หมายความว่าองค์กรมีระยะเวลาในการเก็บเก่ียว
ผลประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีน้อยลงกว่าเดิม ดังนั้นองค์กรท่ีต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหลักของตนเองให้เต็มศักยภาพสูงสุดจึงจะก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
2. ผลการศึกษาผลกระทบขององค์กรนวัตกรรมและผลการด าเนินงานขององค์กร   

จากผลการวิจัยพบว่า การเป็นองค์กรนวัตกรรมมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดว่าเป็นการด าเนินธุรกิจในสถาพสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีท่ีมี  
การเปล่ียนแปลงรวดเร็วและอายุของเทคโนโลยีท่ีส้ันลง ในยุคของการเข้าสู่ดิจิ ทัล Smith [14] กล่าวว่าการสร้าง
นวัตกรรมนั้นผู้ประกอบการต้องเข้าใจเก่ียวกับการกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักต่อการพัฒนานวัตกรรม     



            วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การก าหนดกลยุทธ์นวัตกรรมต้องมีความเข้าใจลักษณะของนวัตกรรมว่า เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิด
ใหม่ในองค์กร องค์กรต้องมีการควบคุมเพ่ือกระตุ้นให้พนักงานริเร่ิมและแสดงความเห็นมุ่งความส าเ ร็จขององค์กร  
ดังนั้นองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับการแลกเปล่ียนความเห็นความเข้าใจของพนักงาน  ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมในระดับต่าง ๆ ในองค์กร ท้ังนี้ผลการด าเนินงานขององค์กรนั้นวัดได้จากจ านวนนวัตกรรมท่ีองค์กรสร้าง
ข้ึนจากองค์ความรู้ในองค์กรเองและผลประกอบการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน [15] [16] ดังนั้นองค์กรท่ีใ ห้ความส าคัญต่อการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จะสามารถพัฒนาให้องค์กรมีผลการ
ด าเนินงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเกิดเป็นองค์กรนวัตกรรม  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยนี้ควรศึกษาในบริบทของอุตสาหกรรมอ่ืนเพ่ือเข้าใจถึงปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาให้เปิดองค์กร

นวัตกรรมเพ่ือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือสัง เคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลเชิงบวกและ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเชิงลึก  
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