
97
ผลกระทบของความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจและการจัดการความรู้

ที่มีต่อผลประกอบการด้านการเงิน: กรณีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

ผลกระทบของความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจและการจัดการความรู ้
ทีม่ต่ีอผลประกอบการด้านการเงนิ:	กรณขีองธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

เบญจมาส	ลักษณิยานนท์*

เขมณัฐ	ภูกองไชย**

บทคัดย่อ

	 ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ของประเทศไทย	มบีทบาทส�าคญัในประเทศไทยมาช้านาน	 

เน่ืองจากเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกจิไทยและเป็นเสมอืนกลไกทีจ่ะช่วยในการพัฒนา	เศรษฐกจิปัจจบุนั

ของประเทศได้อย่างยั่งยืน	 งานวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงผลกระทบด้านการปรับตัวของธุรกิจ 

และการจัดการความรู้ท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในกลุม่อตุสาหกรรมการแปรรูปและถนอมเน้ือสตัว์อย่างไร	ข้อมลูทีไ่ด้ถกูเก็บจากกลุม่ตวัอย่างจ�านวน	117	แห่ง 

ซึ่งมีโรงงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน	 18	 จังหวัด	 โดยใช้แบบสอบถามซ่ึงส่งทางไปรษณีย์	 

สถิติท่ีใช้คือสมการโครงสร้าง	 (SEM)	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	 การปรับตัวของธุรกิจ	 และความสามารถ 

ในการปกป้องความรู้ของธุรกจิ	มผีลกระทบทางบวกต่อผลประกอบการด้านการเงนิของธรุกิจ	อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติ	ที่	p<.05	ตามล�าดับ	ส่วนการถ่ายโอนความรู้พบว่าไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการด้านการเงิน

ของธุรกิจในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย	
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Abstract

	 The	small	and	medium	enterprises	(SMEs)	of	Thailand	have	played	an	important	

role	for	a	long	time	as	they	are	the	fundamental	of	Thailand	economy	and	like	a	mechanism	

sustainably	developing	the	present	economy	of	the	country.	This	research	aims	to	explain	

the	effects	of	change	capability	and	knowledge	management	affect	financial	performances	

of	the	small	and	medium	enterprises	in	the	processing	and	preserving	of	meat	industry.	

The	data	was	collected	from	the	sample	of	117	firms	in	18	north-east	provinces	by	using	

a	mailed	 questionnaire	method.	 The	 statistics	was	 structure	 equation	modeling	 (SEM).	 

The	results	found	that	change	capability	and	knowledge	protect	had	significantly	positive	

effects	 on	 financial	 performances	 of	 businesses,	p<.05.	 For	 the	 knowledge	 transfer,	 

the	results	found	that	it	had	no	effect	on	financial	performances	of	businesses,	in	the	group	

of	Thai	small	and	medium	enterprises.

Keywords:	Change	capability,	 knowledge	management,	 financial	performances,	 small	 and	
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บทน�า	(Introduction)

	 ในโลกปัจจุบัน	 องค์กรธุรกิจจ�าเป็นต้องด�าเนินธุรกิจท่ีต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีไม่แน่นอน 

เพ่ิมมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งท�าให้องค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้สามารถปรับเปลี่ยนองค์การได้อย่างต่อเนื่อง	

(Waldersee,	 Griffiths	 &	 Lai,	 2003)	 ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	 (Change	 capability)	 

ทั้งทางด้านกลยุทธ์และทรัพยากรของแต่ละองค์กรธุรกิจอาจมากน้อยไม่เท่ากัน	 ซ่ึงอาจสืบเนื่องมาจาก 

ลักษณะทางโครงสร้างของธุรกิจแตกต่างกัน	 องค์กรธุรกิจท่ีเป็นสถานประกอบการแบบมีชีวิต	 (Organic	

organization)	 ถูกเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถปรับตัวได้ดีกว่า	 และยืดหยุ่นกว่าองค์กรธุรกิจที่เป็น 

สถานประกอบการแบบจกัรกล	(Mechanic	organization)	ซึง่มลีกัษณะความเป็นทางการสงู	มกีฎระเบยีบ

ที่แน่นอน	 และขั้นตอนท่ีซับซ้อนมากกว่าองค์กรแบบมีชีวิต	 (Waldersee,	 Griffiths	 &	 Lai,	 2003)	 

องค์กรธุรกิจท่ีมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น	 

ไม่เพยีงแต่จะช่วยให้องค์กรธุรกจิสามารถอยูร่อดได้	 แต่ยงัน�าไปสูก่ารสร้างผลการปฏิบัตงิาน	 (Organizational	 

performance)	 ที่ดีอีกด้วย	 ซึ่งรวมถึงท้ังผลการปฏิบัติงานในรูปตัวเงิน	 (Financial	 performance)	 และ 

ผลการปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน	 (Non-financial	 performance)	 ถือเป็นการสร้างข้อได้เปรียบ 

ในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น	 (Tseng	&	 Lee,	 2014)	 อย่างไรก็ตาม	ส�าหรับองค์กรธุรกิจ	 ผลการประกอบการ 

ของธรุกจิในด้านการเงนิ	(Organizational	financial	performance)	ถอืเป็นเป้าหมายสงูสดุทีอ่งค์กรธรุกจิ

ต้องการ	

	 นอกจากความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจขององค์กรธุรกิจแล้ว	 ความสามารถในการจัดการ

ความรู้	(Knowledge	management)	ตลอดจนทกัษะของพนกังานในองค์กร	เป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีม่แีนวโน้ม

ที่จะช่วยให้องค์กรมีผลการประกอบการที่ดีได้	 (Tseng	 &	 Lee,	 2014)	 เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เกิด 

การบูรณาการความรู้ภายในองค์กร	แล้วน�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร	สร้างเสริมประสิทธิภาพ

ในการท�างานได้	 ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ให้เกิดกับธุรกิจต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 ส�าหรับ 

ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมรวมถึงธุรกิจครอบครัว	ถูกมองว่าผู้จัดการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นเจ้าของ

ธุรกิจนั้น	 มีบทบาทในธุรกิจมากจนกระทั่งอาจส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพน้อย	 และ

ขาดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์	(Laforet,	2016)	

	 ในระบบเศรษฐกจิไทย	ภาคธรุกจิโดยเฉพาะกลุม่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจดัเป็นกลุม่ธรุกจิ

ทีม่บีทบาทส�าคัญอย่างยิง่ต่อระบบเศรษฐกจิไทยในหลายๆด้าน	 ท้ังด้านการผลติ	 การจ้างงาน	 และการส่งเสรมิ 

การเป็นผู้ประกอบการ	 ส�าหรับด้านการผลิต	 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทในการเพิ่มความ 

หลากหลายของสินค้าอุปโภคบริโภค	(Consumer	goods)	และยังเป็นส่วนส�าคัญของห่วงโซ่การผลิตสินค้า

ชั้นกลาง	 (Intermediate	 goods)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศไทย	 ธุรกิจขนาดกลางและ 
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ขนาดย่อมมจี�านวนมากและกระจายอยูท่ัว่ประเทศ	(Wasri	et	al.,	B.E.2561)	และส�าหรบัจ�านวนของลกูจ้าง

ในประเภทกิจการการผลิต	 ก�าหนดไว้ว่า	 ธุรกิจขนาดกลางต้องมีจ�านวนลูกจ้างไม่เกิน	 200	 คน	 และธุรกิจ

ขนาดย่อมต้องมีจ�านวนลูกจ้างไม่เกิน	50	คน	 (The	Office	of	SMEs	Promotion,	B.E.2562)	ธุรกิจที่มี

ประเภทของอุตสาหกรรม	 (Industry	 type)	 แตกต่างกันจะมีลักษณะการด�าเนินงานที่แตกต่างกันไปด้วย	

ส�าหรับงานวิจัยน้ีได้เน้นไปท่ีอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	 เนื่องจากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญอย่างสูงต่อประเทศไทย	สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายแสนล้านบาท	

เป็นอุตสาหกรรมที่ต ้องใช้แรงงานคนเป็นจ�านวนมากประมาณ	 40	 ล้านคน	 อุตสาหกรรมอาหาร 

เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด	 มีมูลค่าเพิ่มสูงท่ีสุด	 และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

สูงที่สุดเมื่อเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆ	 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่รองรับ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	 และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร	 อีกทั้งประเทศไทยถือเป็นสังคม 

ทีพ่ึง่พงิเกษตรกรรม	จดัเป็นประเทศทีส่่งออกอาหารเป็นอนัดบัที	่13	ของโลก	รฐับาลไทยได้มุง่พฒันาให้ไทย

เป็น	 “ครัวโลก”	 (Eastern	 Economic	 Corridor,	 B.E.2563;	 Tech2biz,	 B.E.2563)	 อย่างไรก็ตาม	 

องค์กรธุรกิจที่ด�าเนินการในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	 ก็อาจมีผลการด�าเนินการที่แตกต่างกันไป	 

หรือ	 อาจจะมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์การท่ีมีความแตกต่างกันได้	 ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจาก 

ขนาดของธุรกจิ	(Organizational	size)	ซึง่มคีวามแตกต่างกนักนัไป	ซึง่โดยปกติขนาดของธรุกจิจะพจิารณา

จากจ�านวนลูกจ้าง	 (Number	 of	 employees)	 (Gadenne	 et	 al.,	 2012;	Wang,	 Bhanugopan	 &	 

Lockhart,	2015)	และรายได้ต่อปีของธุรกิจด้วย	ซึ่งรายได้หรือผลประกอบการของธุรกิจอาจเป็นผลมาจาก

ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจและเป็นผลมาจากการจัดการกับองค์ความรู้ของธุรกิจ	ตามที่กล่าวมา

เบื้องต้น

	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	(Purpose	of	the	Study)

	 1.	เพ่ืออธิบายลักษณะผลกระทบของความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจทรัพยากรในองค์กร 

ที่มีต่อผลการประกอบการด้านการเงินขององค์กร	

	 2.	เพ่ืออธิบายลักษณะผลกระทบของการถ่ายโอนความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู ้

ที่มีต่อผลการประกอบการด้านการเงินขององค์กร	

	 3.	เพื่ออธิบายลักษณะผลกระทบของการปกป้องความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ 

ที่มีต่อผลการประกอบการด้านการเงินขององค์กร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย	(Conceptual/	Theoretical	Framework)

	 งานวิจัยน้ี	 ได้พัฒนาและก�าหนดกรอบแนวคิดโดยตั้งอยู่บนหลักการของทฤษฎีท่ีว่าด้วยทฤษฎี

องค์การและการจัดการ	(Organizations	and	management	theories)	3	กลุ่ม	ด้วยกัน	ได้แก่

	 1.	ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ของผูน้�า	(The	contingency	theory	of	leadership)	

ถูกเสนอโดยนักจิตวิทยาชาวออสเตรเลีย	ชื่อ	“Fred	Edward	Fielder”	ในบทความชื่อ	“A	contingency	

model	 of	 leadership	 effectiveness”	 ในปี	 1964	 ซึ่งทฤษฎีนี้จะเน้นไปที่แนวคิดตามสถานการณ	์ 

(Concept	of	the	situation)	(Virkus,	2009)	หลกัการพืน้ฐานของทฤษฎีนีก้ล่าวว่า	ไม่มวิีธกีารจัดการวธีิใด 

ทีดี่ทีสุ่ดในการทีจ่ะน�าองค์การ	เนือ่งจากมปัีจจยัทีเ่กีย่วข้องหรอืข้อจ�ากดัหลายปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก	

ซ่ึงเรียกว่าเป็นปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอกองค์การ	ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงขนาดขององค์การ	

เทคโนโลยีท่ีใช้	 รูปแบบหรือสไตล์ของภาวะผู้น�า	 เป็นต้น	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงโครงสร้างองค์การ	 

(Organizational	 structure)	 ดังนั้น	 วิธีที่ผู้น�าควรจะเลือกน�ามาใช้นั้น	 ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตาม 

สถานการณ์	ซึง่อาจกล่าวอกีนัยหนึง่ว่า	ควรเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุภายใต้สถานการณ์ทีอ่งค์การก�าลงัเผชญิอยู	่ 

ทฤษฎีนี้โดยสรุปมีแนวคิดที่ส�าคัญอยู่	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 ไม่มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจัดการองค์การ	 

2)	 ผู้น�าต้องสามารถชี้ได้ว่ารูปแบบการจัดการแบบใดที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้	 และ	 

3)	 การวัดลักษณะของภาวะผู้น�าว่าเน้นอะไรโดยใช้สเกลความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงาน	 (The	 least	 

preferred	co-worker	scale-PLC)	(Flinsch-Rodriguez,	2010;	Monizjr,	2010)	ซึง่รปูแบบของภาวะผูน้�า	

(Leadership	 styles)	 จะมีลักษณะการเน้นอยู่	 2	 ส่วนคือ	 เน้นงาน	 (Task-motivated)	 และ/หรือเน้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	(Relationship-motivated)	(Virkus,	2009)	

	 กล่าวโดยสรุป	ทฤษฎีดังกล่าวท�าให้มีหลักฐานเบื้องต้นที่เชื่อได้ว่า	องค์การรวมถึงธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และเลือกใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยที่เกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของแต่ละองค์การ	

	 2.	ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การแบบมีชีวิตและแบบจักรกลของเบิร์นและสตอล์กเกอร์	 

(Burns	 and	 Stalker’s	 theory	 of	 organic/mechanistic	 structures,	 1961)	 ถูกใช้เป็นแนวคิด 

ในการวิจัยกันอย่างแพร่หลายในการศึกษาเกี่ยวกับองค์การ	 (Kessler,	 Nixon	 &	 Nord,	 2017)	 ซ่ึงได ้

ท�าการศกึษา	องค์การ	20	แห่ง	ทัง้ในกลุม่อตุสาหกรรมสิง่ทอ	อตุสาหกรรมทางด้านวศิวกรรมและอเิลก็ทรอนคิส์	 

ในประเทศสก๊อตแลนด์และอังกฤษ	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม 

กับชนิดขององค์การ	(Organizational	types)	ทั้งยังเกี่ยวข้องกับสไตล์ในการบริหารจัดการและโครงสร้าง

ในการบริหารจัดการ	 (Management	 styles	 and	 structures)	 ซึ่งมีทั้งแบบลักษณะที่เป็นองค์การแบบ 

มีชีวิต	(Organic	organizations)	และองค์การแบบเครื่องจักรกล	(Mechanic	organizations)	ซึ่งองค์การ

แบบมีชีวิตจะมีลักษณะที่มีช่องทางการส่ือสารแบบเปิดและไม่เป็นทางการ	มีความยืดหยุ่นในการท�างาน	

ความรับผิดชอบและทางเลือกในการเลือกบุคคลที่จะมาท�างาน	 นอกจากนี้	 โครงสร้างในการควบคุม	 
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การส่งถ่ายอ�านาจ	 และการสื่อสารจะมีลักษณะแบบเครือข่าย	 (Network	 structure)	 ในขณะท่ี	 องค์การ 

แบบจักรกลจะมีลักษณะที่ตรงข้าม	 คือ	 จะมีการก�าหนดงานและบทบาทในการท�างานชัดเจน	 มีโครงสร้าง 

ในการควบคุม	การส่งถ่ายอ�านาจ	และการสื่อสารที่เป็นล�าดับชั้น	(Hierarchical	structure)	อีกทั้งมีระบบ

การรายงานและระบบการท�างานทีเ่ป็นทางการ	(Burns	&	Stalker,	1961)	หากพจิารณากบัธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมของไทย	อาจพบลักษณะขององค์การแบบมีชีวิตได้ในธุรกิจขนาดเล็กๆที่มีจ�านวนของลูกจ้าง

ไม่มากนัก	 และหากธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น	 มีจ�านวนลูกจ้างมากข้ึน	 จะท�าให้ธุรกิจมีลักษณะขององค์การ 

แบบจักรกลมากยิ่งขึ้น	 ทฤษฎีดังกล่าวมิได้กล่าวว่าองค์การชนิดใดเหนือกว่าหรือดีกว่าอีกชนิดใด	 

เนือ่งจากองค์การแต่ละชนดิน้ันมคีวามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การท่ีแตกต่างกนัไป	อย่างไรกต็าม

ลกัษณะขององค์การทัง้สองนีอ้าจมผีลหรอืเกีย่วข้องกบัความสามารถในการปรบัตวัของธรุกจิกบัสถานการณ์

ภายนอก	ซึง่มองว่าหากองค์การทีม่รีะบบทีถ่กูก�าหนดให้มลีกัษณะเป็นทางการสงู	ทัง้การรายงาน	การควบคมุ	

การส่ือสาร	และการส่งถ่ายอ�านาจใด	ๆ 	ทีม่คีวามยดืหยุน่ได้น้อย	อาจท�าให้ธุรกจิปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม

ภายนอกได้ช้า	โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

	 กล่าวโดยสรปุ	ทฤษฎดีงักล่าว	ท�าให้มหีลกัฐานเบือ้งต้นทีเ่ชือ่ได้ว่า	องค์การรวมถึงธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมมีความสามารถในการปรบัตวัทีอ่าจแตกต่างกนั	เนือ่งจากลกัษณะขององค์การมคีวามฝงแตก

ต่างกัน	เช่น	จ�านวนของลูกจ้าง	หรือ	รูปแบบการบริหารงานของผู้น�า	และ/หรือ	เทคโนโลยี	เป็นต้น

	 3.	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้	 (Theories	 of	 knowledge	 management)	 

ความสามารถในการจัดการความรู้	 ก็คือ	 ความสามารถขององค์การธุรกิจที่จะสามารถขยายความรู้เดิม	

(Exiting	knowledge)	ที่มีอยู่นั้นให้มากขึ้นโดยผ่านการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและน�าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่	ๆ	

(New	 knowledge)	 ให้เกิดขึ้นได้	 (Bose,	 2003)	 ความสามารถนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทั้งการเสาะหา 

องค์ความรู ้และข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มากเพียงพอ	 รวมถึงองค์การต้องมีความสามารถที่จะปกป้อง 

องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ันไว้ได้ด้วย	 (Liu,	 Chen	 &	 Tsai,	 2004)	 สิ่งท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ ์

ความจรงิ	คอืว่า	ความรูค้อืกญุแจส�าคญัซึง่เป็นทรพัยากรเชงิกลยทุธ์ขององค์การทีจ่ะสร้างมลูค่าขององค์การ	

(Drucker,	1993)

	 กล่าวโดยสรุป	ทฤษฎีต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้	ท�าให้มีหลักฐานเบื้องต้นที่เชื่อได้ว่า	

ธุรกิจจะประสบความส�าเร็จซึ่งรวมถึงความส�าเร็จด้านการเงินได้นั้น	 องค์การควรต้องมีความสามารถ 

ในการจัดการความรู้ภายในองค์การด้วย

	 ดงันัน้	งานวจัิยน้ีกรอบแนวความคิดจึงประกอบด้วยสมมตฐิาน	3	กลุม่ใหญ่	ซ่ึงเก่ียวข้องกับผลกระทบ 

ของความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจและการจัดการความรู้	 ต่อผลประกอบการด้านการเงินของ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ดังรูปภาพที่	 1	 ส�าหรับการพัฒนาองค์ประกอบย่อยของตัวแปรตาม 

และตัวแปรท�านายนั้น	ได้พัฒนาจากงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	(ดูเครื่องมือวิจัย)	
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ผลกระทบของความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจและการจัดการความรู้

ที่มีต่อผลประกอบการด้านการเงิน: กรณีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

 

ภาพที่	1.	กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

	 สมมติฐานการวิจัย	(Research	Hypotheses)

	 H1:	ความสามารถในการปรบัตวัของธรุกจิ	(Change	capability)	ส่งผลกระทบทางบวกต่อผลการ

ประกอบการด้านการเงิน	(Financial	performance)	ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

	 H2:	ความสามารถในการโอนถ่ายความรู	้(Knowledge	transfer)	ส่งผลกระทบทางบวกต่อผลการ

ประกอบการด้านการเงิน	(Financial	performance)	ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

	 H3:	ความสามารถในการปกป้องความรู้	(Knowledge	protect)	ส่งผลกระทบทางบวกต่อผลการ

ประกอบการด้านการเงิน	(Financial	performance)	ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

ขอบเขตของงานวิจัย	(Delimitations)

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีท่ีตั้งของโรงงาน 

อุสาหกรรมการผลิตอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เน้นที่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

ที่เป็นกลุ่มของอุตสาหกรรม	 “การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์”	 ซึ่งรหัสหมวดอุตสาหกรรมคือ	 “101”	 

ตามการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม	(ประเทศไทย)	ปี	2552	TSIC2009	จากการตรวจสอบข้อมลูเบ้ืองต้น	 

ระบุข้อมูล	ณ	วันที่	18	มกราคม	2562	พบว่ามีรายชื่อทั้งสิ้น	262	แห่ง	เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งสิ้น	117	แห่ง

	 2.	พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยคือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วย	 20	 จังหวัด	 ได้แก่	 กาฬสินธุ์	

ขอนแก่น	 ชัยภูมิ	 นครพนม	นครราชสีมา	 บึงกาฬ	 บุรีรัมย์	 มหาสารคาม	 มุกดาหาร	 ยโสธร	 ร้อยเอ็ด	 เลย	

ศรสีะเกษ	สกลนคร	สรุนิทร์	หนองคาย	หนองบวัล�าภ	ูอ�านาจเจรญิ	อดุรธาน	ีและ	อบุลราชธาน	ี(Department	

of	Mineral	Resources,	Ministry	of	Natural	Resources	and	Environment,	B.E.2562)	
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	 3.	ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ	 ช่วงเดือน	มกราคม-กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2562	อย่างไรก็ตาม	 

ในการเกบ็ข้อมลูครัง้แรกท�าให้พบว่ามบีางหน่วยงานได้ปิดกจิการไปแล้วจงึไม่มผีูร้บัและจดหมายถกูส่งกลบั

	 4.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

   ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรท�านาย (Independent variables/Predictors)	 มีท้ังสิ้น	 3	 ตัวแปร	

ได้แก่	 ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	 (Change	 capability)	 ความสามารถในการโอนถ่ายความรู	้

(Knowledge	transfer)	และความสามารถในการปกป้องความรู้	(Knowledge	protect)	

   ตวัแปรตาม/ตัวแปรหลกั (Dependent variable/Criterion variable)	คอื	ผลประกอบการ

ด้านการเงิน	(Financial	performance)	

ข้อจ�ากัดของงานวิจัย	(Limitations)

	 1.	เนือ่งจากงานวจิยัน้ี	ศกึษาเฉพาะธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย	ซึง่เน้นไปทีก่ลุ่มอตุสาหกรรม	 

“การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์”	ดังนั้น	ผลของงานวิจัยนี้จึงอาจไม่สามารถอธิบายถึงธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	

	 2.	การตอบแบบสอบถามเป็นความสมัครใจ	 (Voluntary)	 ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ดังนั้น	 

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างจึงขึ้นอยู่กับอัตราการตอบกลับ	 (Response	 rate)	 ซึ่งถูกจ�ากัดด้วยอคติการตอบกลับ	

(Response	bias)	

	 3.	การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	 อาจท�าให้ข้อมูลถูกปนเปื้อนด้วยค่าอคติ 

ความแปรปรวนที่เกิดจากการวัดที่เหมือนกัน	 (Common	method	 variance	 bias)	 (Etchegaray	 &	 

Fisher,	2010;	Podsakoff	et	al.,	2003;	Podsakoff	et	al.,	2012)	อย่างไรก็ตาม	งานวิจัยนี้ได้ออกแบบ

งานวิจัยเพื่อป้องกันการเกิดอคติดังกล่าว	ทั้งก่อนการเก็บข้อมูล	(Podsakoff	et	al.,	2003;	Podsakoff	et	

al.,	2012)	และการใช้สถิติควบคุม	(Podsakoff	et	al.,	2003;	Reio,	2010)	

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	(Expected	Benefits)

	 1.	เพื่อให้ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย	สามารถน�าผลการวิจัยเพื่อใช้

ในการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงินได้

	 2.	เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิองค์กรธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย	สามารถ

น�าผลการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม	 และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมไทยได้	โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่การท�าธุรกิจ	

	 3.	เพ่ือให้นักวจัิยทีเ่ก่ียวข้องสามารถใช้ผลการวจิยันี	้ เป็นแนวทางในการพฒันางานวิจยัในอนาคตได้	 

และน�าไปสู่การพัฒนาทางด้านวิชาการในสายวิชาการจัดการธุรกิจต่อไป
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตาม	(Dependent	Variable)	

	 ตวัแปรตามในงานวจัิยนีค้อื	“ผลประกอบการด้านการเงนิ”	(Financial	performance)	ในปัจจบุนั	

ได้มีการใช้ตัวชี้วัดหลายตัวเพื่อที่จะประเมินผลประกอบการของธุรกิจ	 ซึ่งโดยทั่วไป	 ตัวชี้วัดที่จะบอกถึง 

ความสามารถในการด�าเนินงานขององค์การธุรกิจ	 (Organizational	 performance)	 นั้น	 ประกอบด้วย	 

2	ด้าน	คือ	1)	ด้านที่ไม่ใช่ตัวเงิน	(Non-financial	performance)	ซึ่งสามารถแบ่งตัวชี้วัดออกได้เป็น	3	กลุ่ม	

ด้วยกันคือ	 ด้านความมีประสิทธิผล	 (Efficiency)	 ด้านความมีประสิทธิภาพ	 (Effectiveness)	 และ	 ด้าน 

ความสามารถในการปรับตัว	(Adaptability)	ด้านที่เป็นตัวเงิน	(Financial	performance)	และ	2)	ด้านที่

เป็นตัวเงิน	(Financial	performance)	ซึ่งวัดได้จากผลตอบแทนด้านการลงทุน	(Return	on	investment)	

จากอัตราการเติบโตของยอดขาย	(Sale	growth	rate)	และ	(Revenue)	(Ruekert	et	al.,	1985)	

	 องค์การทีม่กีารจดัการความรู	้(Knowledge	management)	ทีด่ช่ีวยให้ผลประกอบการของธรุกจิ	

(Organizational	performance)	ดีด้วยกันรวมถึงผลประกอบการด้านการเงินด้วยเช่นกัน	นอกจากนี้	งาน

วิจัยยังพบอีกว่า	ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของธุรกิจ	(Dynamic	capability)	มีผลในทางบวกต่อผล

การด�าเนินงานในธุรกจิ	ผลจากการวจิยันีท้�าให้เชือ่มโยงได้ว่า	การถ่ายโอนความรูแ้ละการปกป้องความรูข้อง

ธุรกิจ	 อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประกอบการด้านการเงินของธุรกิจ	 และท�าให้สามารถเชื่อมโยงได้ว่าความ

สามารถในการปรับตัวที่แท้จริงของธุรกิจก็อาจมีผลในทางบวกต่อผลประกอบการด้านการเงินด้วยเช่นกัน	

(Tseng	&	Lee,	2014)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระ	(Independent	Variables)

	 ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	(Change	Capability)	

	 ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์	(Contingency	theory)	เกดิขึน้มานานตัง้แต่ต้น	ๆ 	ยคุ	1960s	 

ในความพยายามที่จะท�าให้องค์การหรือธุรกิจสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

ได้อย่างเหมาะสม	อยูร่อดและเตบิโตท�าก�าไรได้ในธรุกจิ	ความไม่แน่นอนท่ีธรุกิจจะต้องเผชญินัน้จะใช้วธิกีาร

จัดการหรือมุมมองแบบเก่าๆไม่ได้	 ทฤษฎีนี้จึงปฏิเสธวิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียว	 (One	 best	 way	 approach)	 

เป็นการก�าเนิดขึ้นของความเชื่อที่ว่า	 องค์การหรือธุรกิจจะต้องปรับตัวอยู่เสมอทุกเวลาและทุกสถานท่ี	 

(All	times	and	places)	กล่าวโดยสรุป	คือ	ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	ควรจะมีลักษณะที่เรียก

อกีอย่างหนึง่ว่า	ธรุกจิสามารถใช้วธิกีารปรบัตวัไปมาได้	“Dynamic	capabilities	approach”	ซึง่คณุสมบตัิ

ข้อน้ีจะท�าให้ธรุกจิมข้ีอได้เปรยีบทางการแข่งขนั	เหนอืคูแ่ข่งได้	(Waldersee	et	al.,	2003)	ซึง่ถกูให้ค�าจ�ากดั

ความไว้ว่า	“เป็นความสามารถขององค์การที่จะฟูมฟักความรู้อย่างต่อเนื่อง	พัฒนาปรับตัว	และน�าพื้นฐาน

ความรูน้ั้นกลบัมาใช้ใหม่	เพ่ือทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาและกักเกบ็ความสามารถขององค์การเอง	โดยการแปลง

ความรูเ้หล่านัน้ออกมาใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์ในการปฏบัิตงิาน”	 (Teece,	Pisano	&	Shuen,	1997)	นอกจากนี	้ 

ค�าว่าวิธีการปรับตัวไปมา	 (Dynamic	 approach)	 ยังเก่ียวพันถึงความสามารถในการรวบรวมทรัพยากร
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ทัง้หมดและรวบรวมทกัษะทีม่ขีองลกูจ้างและพฒันาไปสูอ่งค์การท่ีเป็นนกัสร้างสรรค์	(Creator)	ความยดืหยุน่

ของโครงสร้างของธุรกิจและการท�างาน	 มีบทบาทส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง	 

(Soparnot,	2011)	ความสามารถขององค์การหรือธรุกจิทีแ่ท้จรงิ	หมายความถงึ	ความสามารถทีต้่องบรหิาร

จัดการทรัพยากร	 บูรณาการทรัพยากรทั้งหมดที่มี	 เพ่ือท�าให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้	 (Tseng	 &	 

Lee,	2014)	นัน่คอื	เป็นการแสดงถงึความสามารถในการปรบัตวัของธรุกจิทีป่รบัเปลีย่นโครงสร้างการใช้ประโยชน์ 

จากทรพัยากรท้ังหมดทีม่	ีเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	เช่น	การน�าทรัพยากรท่ีมอียูม่าใช้ในการสร้างสนิค้าใหม่	ๆ 	 

เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค	 อันจะน�าไปสู่การสร้างผลประกอบการทางการเงิน	 (Financial	

performance)	 ที่สูงขึ้นหรือดียิ่งขึ้นได้	 (Gadenne	 et	 al.,	 2012)	 ดังนั้น	 จากทฤษฎีและการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับตัวแปรอิสระ	 “ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ”	 (Change	 capability)	 

ตามที่กล่าวมา	จึงสนับสนุนสมมติฐานข้อที่	1	ดังต่อไปนี้

   H1: ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ (Change capability) ส่งผลกระทบทางบวกต่อ 

ผลการประกอบการด้านการเงิน (Financial performance)

	 ความสามารถในการโอนถ่ายความรู้	(Knowledge	Transfer)	

	 ธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดย่อม	นอกจากประสบปัญหาเรื่องการเงินแล้ว	ยังอาจประสบปัญหา

เร่ืองของการขาดแคลนทรัพยากร	 รวมไปถึงบุคลากรลูกจ้างที่มีความรู ้ความสามารถที่จะจัดการ 

กับกระบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ให้กับธุรกิจได้	 ผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการจึงต้องมีหลายบทบาท 

ในธุรกิจ	 ทั้งจะต้องดูแลธุรกิจและต้องพยายามสร้างนวัตกรรมการข้ึนเอง	 ซึ่งบ่อยครั้งก็อาจท�าให้เกิด 

การท�าหน้าที่ของบทบาททางการบริหารจัดการด้อยลงไป	 และอาจไม่ได้มีการปลูกฝังค่านิยมให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ	 ธุรกิจเหล่านี้มักจะลังเลท่ีจะเปลี่ยนแปลง	 

แต่จริง	 ๆ	 แล้วธุรกิจที่มีนวัตกรรม	 (Innovation)	 ใหม่จะส่งผลท�าให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้และประสบ 

ความส�าเร็จได้	 (Laforet,	2016)	ความสามารถในการจัดการความรู้	 (Knowledge	management:	KM)	

เป็นความสามารถของธุรกิจที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	

ๆ	ขึ้นมาได้	(Bose,	2003)	และองค์การหรือธุรกิจจะสามารถสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้	ความสามารถของ

ธุรกิจด้านนี้มีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์การและความสามารถในการจัดการความรู้แบ่งออกเป็น	 3	 ด้าน	

ได้แก่	 ความสามารถในการจัดการความรู้ด้านเกี่ยวกับลูกค้า	 (Customer	 KM	capability)	 ความสามารถ 

ในการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์	 (Product	 KM	 capability)	 และ	 ความสามารถ 

ในการจดัการความรูท้ีเ่กีย่วกบัการบรหิารจัดการ	(Managerial	KM	capability)	เมือ่เรากล่าวถึงกระบวนการ

ของการเกิด	KM	นั่นคือ	จะต้องมีการถ่ายโอนความรู้	(Knowledge	transfer)	ด้วย	(Tseng	&	Lee,	2014)	

ซึ่งนั่นหมายความว่า	ความรู้ขององค์การหรือธุรกิจจะเกิดขึ้นได้	จะต้องมีการถ่ายโอนความรู้ภายในองค์การ	

จากพนักงานคนหนึ่งไปยังพนักงานอีกคนหนึ่ง	 หรือจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง	 จึงจะส่งผลให้เกิด 

การพัฒนาไปสู่การต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ๆ	 ได้	 ดังนั้น	 จากการศึกษาทฤษฎี	 และการทบทวนวรรณกรรม

หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระ	 “ความสามารถในการโอนถ่ายความรู้”	 (Knowledge	 transfer)	 

ตามที่กล่าวมา	จึงสนับสนุนสมมติฐานข้อที่	2	ดังต่อไปนี้
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   H2: ความสามารถในการโอนถ่ายความรู้ (Knowledge transfer) ส่งผลกระทบทางบวกต่อ 

ผลการประกอบการด้านการเงิน (Financial performance)

	 ความสามารถในการปกป้องความรู้	(Knowledge	Protect)	

	 กระบวนการของการเกิด	ความสามารถในการจัดการความรู้	(Knowledge	management:	KM)	

ของธุรกิจนั้น	ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะการถ่ายโอนความรู้เท่านั้น	แต่ยังหมายความถึง	การปกป้องความรู้	

(Knowledge	protect)	ด้วย	(Tseng	&	Lee,	2014)	หากคูแ่ข่งขันได้ความรู้ท่ีธรุกจิสามารถสร้างนวตักรรมได้	 

ธุรกิจนั้นอาจไม่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอีกต่อไป	 ดังนั้น	 ในการจัดการความรู ้	 (Knowledge	 

management)	จึงต้องรวมความถงึความสามารถในการปกป้องความรู้ท่ีส�าคญัต่อความอยูร่อดของธุรกจิด้วย	 

ความรู้ของธุรกจิท่ีสามารถสร้างมลูค่า	สร้างเอกลกัษณ์ของธรุกจิ	เกิดจากการสะสมความเชีย่วชาญของธรุกจิ	

ซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ทั้งที่มีอยู่ภายในองค์การและภายนอกองค์การมาใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา 

ให้เกิดกับธุรกิจได้	 จากงานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างการจัดการความรู้	 นวัตกรรม	 และ 

การพัฒนาผลติภณัฑ์	และมีงานวจิยัทีพ่บว่า	การจดัการความรูเ้ป็นปัจจยัส�าคญัท่ีมอีทิธพิลต่อผลการด�าเนนิงาน/ 

ผลประกอบการของธุรกิจ	 ท�าให้มีหลักฐานเชื่อมโยงได้ว่าการปกป้องความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ

ความรู้ควรมีความเกี่ยวพันในทางบวกกับผลประกอบการด้านการเงินของธุรกิจด้วย	 ดังนั้น	 จากการศึกษา

ทฤษฎีหลายทฤษฎีทางด้านองค์การและการจัดการ	 รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับ

ตัวแปรอิสระ	“ความสามารถในการปกป้องความรู้”	 (Knowledge	protect)	ตามที่กล่าวมา	จึงสนับสนุน

สมมติฐานข้อที่	3	ดังต่อไปนี้

   H3: ความสามารถในการปกป้องความรู้ (Knowledge protect) ส่งผลกระทบทางบวกต่อ 

ผลการประกอบการด้านการเงิน (Financial performance)

ระเบียบวิธีการวิจัย	(Methodology)

	 การวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	research)	โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลถูก

ออกแบบโดยใช้แบบสอบถาม	 (Survey	design)	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานคือ	 สมการโครงสร้าง	

(Structure	equation	modeling-SEM)	นอกจากนี	้ยงัได้มกีารควบคมุค่าอคตท่ีิเกดิจากการวดัทีเ่หมอืนกนั	

(Controlling	for	Common	Method	Variance	Bias)	(Podsakoff	et	al.,	2003;	Reio,	2010;	Gorrell	

et	al.,	2011;	Rijn,	Yang	&	Sanders,	2013;	Vodosek,	2007)	ผู้วิจัยใช้	เทคนิค	“Harman’s	single-fac-

tor	test”	(Podsakoff	et	al.,	2003;	Reio,	2010)	ถ้าค่าดังกล่าวอยู่ระหว่าง	ร้อยละ	20-25	ของค่าความ

แปรปรวนทั้งหมด	แสดงว่าปัญหาของ	“CMV”	จะไม่กระทบต่อผลวิจัย	(Tansky	&	Cohen,	2001)

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	(Population	and	Sample)

	 ประชากร	 คือโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจการแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์	 เช่น	 การท�าหมูยอ	

กุนเชียง	 ไส้กรอก	 เป็นต้น	 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 20	 จังหวัด	 ตามรายชื่อรวม	 276	 แห่ง 
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จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	(22	กุมภาพันธ์	2562)	อย่างไรก็ตาม	พบว่ามีบริษัทที่มีชื่อโรงงานซ�้ากัน	และ/

หรือ	มีจ�านวนของลูกจ้างตั้งแต่	250	คน	จะถูกตัดออก	เนื่องจากไม่จัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

นอกจากนี	้จากการเกบ็ข้อมลูในครัง้แรกพบว่ามบีางโรงงานได้ปิดกจิการไปแล้วและแบบสอบถามทีส่่งไปนัน้

ถูกส่งกลับมา	รวมเหลือจ�านวนประชากร	254	แห่ง	เพื่อให้	“กลุ่มตัวอย่าง”	สามารถเป็น	“ตัวแทนที่ดีของ

กลุ่มประชากรกลุ่มน้ี”	 ได้	 (Representatives	 for	 population)	 งานวิจัยนี้ใช้ประชากรท้ังหมดเป็น 

กลุม่ตวัอย่าง	ได้รบัการตอบกลบัทัง้สิน้	117	แห่ง	การร่วมตอบแบบสอบถามถือเป็นความสมคัรใจ	(Voluntary)	 

อัตราการตอบกลับที่ปกติอาจน้อยกว่าร้อยละ	50	(Creswell,	2014)	

	 เครื่องมือวิจัย	(Instrumentation)

	 ในงานวิจัยนี้พัฒนาเครื่องมือวิจัยจากข้อค�าถามซึ่งเป็นที่ได้ผ่านการพัฒนาและถูกใช้มาแล้ว 

ในวารสารงานวิจัยของต่างประเทศคือ	 ตัวแปรตาม	 “ผลประกอบการด้านการเงิน”	 (Financial	 

performance:	FP)	และเป็นตัวอิสระ	3	ตัวแปร	ได้แก่	“ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ”	(Change	

capability:	CC)	การถ่ายโอนความรู้	 (Knowledge	transfer:	KT)	และการปกป้องความรู้	 (Knowledge	

protect:	 KP)	 จึงยืนยันค่าความเท่ียงและค่าความเช่ือมั่น	 (Validity	 และ	 Reliability)	 ค่าความเช่ือมั่น

สอดคล้องภายใน	(Internal	consistency	reliability)	ของงานวิจัยเชิงส�ารวจควรมีค่าเกิน	.70	(Nunnally,	

1978)	จากงานวิจัยก่อนหน้า	พบว่า	ค่าครอนบาคอัลฟ่า	 (Cronbach’	s	alpha)	ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่น

สอดคล้องภายใน	 “การถ่ายโอนความรู้”	 =.96	 “การปกป้องความรู้”=	 .95	 และ	 “ผลประกอบการด้าน 

การเงนิ”	=	.94	ส�าหรับค่าความเทีย่งพบว่า	“การถ่ายโอนความรู”้	(Knowledge	transfer)	มค่ีาความเทีย่งตรง 

ภายในอยู่ระหว่าง	.70-.80	“การปกป้องความรู้”	(Knowledge	protect)	มีค่าความความเที่ยงตรงภายใน

อยูร่ะหว่าง	.69-.93	และ	“ผลประกอบการด้านการเงนิ”	มค่ีาความความเทีย่งตรงภายในอยูร่ะหว่าง	.80-.91	

(Tseng	&	Lee,	2014)	อย่างไรกต็าม	ในงานวจัิยน้ีจะได้มกีารตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่และความเท่ียงอีกครัง้	 

ส�าหรับสถิติสมการโครงสร้าง	 (SEM)	 นิยมรายงานค่าของความเช่ือม่ันเชิงองค์ประกอบ	 “Composite	 

reliability:	CR”	มากกว่าค่าครอนบาคอัลฟ่า	และ	ค่า	“AVE”	ซึ่งแสดงถึงความเที่ยง	ส�าหรับค่าที่ยอมรับได้

ของ“CR”	และ	“AVE”	ไม่ควรต�่ากว่า	.50	(Hair	et	al.,	2010)	โปรแกรม	AMOS	ไม่สามารถจัดหาค่า	“CR”	

ได้โดยตรง	แต่สามารถค�านวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

	 CR	=		 	 											(sum	of	standardized	loading)2
     

	 	 	 		(sum	of	standardized	loading)2	+	sum	of	indicator	measurement	error

	AVE	=																							sum	of	the	squared	standardized	factor	loadings
           
													sum	of	the	squared	standardized	factor	loadings	+	sum	of	indicator	measurement	error

	 แบบสอบถามทั้งสิ้น	42	ข้อ	แบ่งเป็น	3	ส่วนที่	ใช้วิธีการวัดแบบ	“Likert’s	scale”	5	ระดับ	
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ตารางที่	1.	ความสัมพันธ์ของข้อค�าถาม	ตัวแปร	และ	สมมติฐาน

ข้อค�าถาม ตัวแปร สมมติฐาน

1-5 ข้อมูลทั่วไป	(Demographic	Data) -

6-15 ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	(Change	capability) H1

16-29 การถ่ายโอนความรู้	(Knowledge	transfer) H2

30-36 การปกป้องความรู้	(Knowledge	protect) H3

37-40 ผลประกอบการด้านการเงิน	(Financial	performance)	 H1-H3

41-42 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ H2-H3

 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย	 (Instrument	 Development)	 เนื่องจากข้อค�าถามดั้งเดิม 

เป็นข้อค�าถามภาษาอังกฤษ	 ข้อค�าถามจึงถูกแปลเป็นภาษาไทยและปรับข้อความเพื่อให้สื่อความหมาย 

ให้ตรงกบัข้อค�าถามด้ังเดิม	ซึง่การแปลจะไม่สามารถใช้ค�าแปลแบบค�าต่อค�าได้แต่ต้องเป็นการแปลความหมาย 

เพ่ือให้สื่อถึงความเข้าใจในแบบดั้งเดิมของแบบสอบถาม	 ตรงกับวัตถุประสงค์ของข้อค�าถามนั้นและเพื่อให้

สอดคล้องกับแนวความคิดตามบริบทของคนไทย	 ดังนั้นในข้ันตอนการแปลภาษาอังกฤษจึงประกอบด้วย

ผูท้รงคณุวฒุชิาวไทยระดบัผูช่้วยศาสตราจารย์และการศึกษาระดบัปรญิญาเอกจากสหรฐัอเมรกิาจ�านวน	2	ท่าน	

ตารางที่	2.	แสดงแหล่งที่มาหรืออ้างอิงในการพัฒนาตัวแปร

ชื่อย่อตัวแปร ชนิดตัวแปร แหล่งที่มาหรืออ้างอิง

FP ตัวแปรตาม	 Tseng	และ	Lee	(2014)

CC	 ตัวแปรอิสระ/ท�านาย Waldersee,	Griffiths	และ	Lai	(2003)

KT ตัวแปรอิสระ/ท�านาย Tseng	และ	Lee	(2014)	

KP	 ตัวแปรอิสระ/ท�านาย Tseng	และ	Lee	(2014)

	 ตารางที่	3	เป็นการพัฒนากลุ่มของข้อค�าถาม	(Items)	ต้นแบบที่น�ามาใช้เพื่อสร้างเป็นโครงสร้าง

ของตัวแปร	 (Construct)	 ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง	 (Latent	 variable)	 แต่สามารถวัดได ้

โดยอ้อมคือ	 โดยการวัดจากตัวแปรที่สังเกตได้	 (Observed	 variables)	 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในลักษณะ

เดียวกันและสื่อถึงสิ่งเดียวกัน	(Content	validity)	ที่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างอันเดียวกัน	(Construct)	นั่นเอง	

ตัวแปรที่สังเกตได้เหล่านั้น	(Observed	variable)	แต่ละตัวก็คือข้อค�าถามแต่ละข้อ	(Item)	นั่นเอง	
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ตารางที่	3.	ตัวชี้วัดหรือรายการค�าถาม	(Items)	ส�าหรับตัวแปรตาม	(FP	Measure)

ตัวแปรตาม ตัวชี้วัดหรือรายการค�าถามดั้งเดิม

fp1
fp2
fp3
fp4

Our	sales	amount	is	very	high.
Our	profit	rate	is	very	high.
Our	revenue	is	very	high.
Our	return	on	investment	is	very	high.

ตารางที	่4.	ตวัชีว้ดัหรอืรายการค�าถาม	(Items)	ส�าหรบัความสามารถในการปรับตวัของธรุกจิ	(CC	Measure)

ตัวแปรตาม ตัวชี้วัดหรือรายการค�าถามดั้งเดิม

cc1
cc2
cc3
cc4
cc5
cc6
cc7
cc8
cc9
cc10

Generating	commitment	to	change.
Human	resource	capabilities.
Transforming	asset	structure	in	response	to	changing	conditions.
Marketing	and	brand	promotion	capabilities.
Financial	capabilities.
Renewal	and	development	of	organization’s	resources.
Technical	assets	and	know-how.
Integrating	resources.
Establishing	effective	communication	channels.
Adapting	and	re-deploying,	organizational	resources,	skills	and	abilities.

ตารางที่	5.	ตัวชี้วัดหรือรายการค�าถาม	(Items)	ส�าหรับการถ่ายโอนความรู้	(KT	Measure)

ตัวแปรตาม ตัวชี้วัดหรือรายการค�าถามดั้งเดิม

kt1
kt2
kt3

kt4
kt5

kt6
kt7

kt8

kt9

kt10

kt11

We	are	already	equipped	with	adequate	professional	knowledge.
We	able	to	proactively	obtain	new	knowledge.
We	are	adapt	in	utilizing	information	technology	to	search	and	ob-
tain	the	required	knowledge.
We	are	able	to	proactively	share	their	knowledge.
We	are	already	equipped	with	the	ability	to	record	and	store	knowledge	 
(or	techniques).
We	are	already	equipped	with	the	ability	to	filter	knowledge.
We	are	already	equipped	with	the	ability	to	methodically	classify	and	
summarize	knowledge.
We	are	already	equipped	with	the	ability	to	transfer	organizational	
knowledge	to	individuals.
Our	company	is	already	equipped	with	the	ability	to	retrieve	knowl-
edge	from	individuals	into	the	organization.
We	are	already	equipped	with	the	ability	to	apply	their	knowledge	to	
develop	new	products	services.
We	are	already	equipped	with	the	ability	to	apply	knowledge	to	improve	work	
efficiency.
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ตัวแปรตาม ตัวชี้วัดหรือรายการค�าถามดั้งเดิม

kt12

kt13
kt14

Our	company	is	already	equipped	with	the	ability	to	apply	knowledge	 
to	adjust	strategic	direction.
We	are	already	equipped	with	the	ability	to	use	knowledge	to	solve	problems.
Our	 company	 is	 already	 equipped	 with	 the	 ability	 to	 apply	 
knowledge	to	face	challenges	from	the	competitors.

ตารางที่	6.	ตัวชี้วัดหรือรายการค�าถาม	(Items)	ส�าหรับการปกป้องความรู้	(KP	Measure)

ตัวแปรตาม ตัวชี้วัดหรือรายการค�าถามดั้งเดิม

kp1

kp2

kp3

kp4

kp5

kp6

kp7

Our	company	has	clearly	point	out	which	knowledge	should	be	strictly	
protected.
We	are	already	equipped	with	the	ability	to	apply	information	technology	 
to	prevent	any	inappropriate	knowledge	accessing.
Our	company	has	established	an	incentive	scheme	as	an	effective	way	
to	protect	knowledge.
Our	 company	 has	 established	 an	 effective	 protective	 policies	 and	 
procedures	to	prevent	knowledge	theft.
Our	 company	 has	 established	 an	 effective	 protective	 policies	 and	 
procedures	to	prevent	knowledge	from	any	inappropriate	access.
Our	 company	 has	 established	 an	 effective	 protective	 policies	 and	 
procedures	to	prevent	knowledge	from	any	inappropriate	usage.
We	are	already	equipped	with	the	concept	of	knowledge	protection.

	 การเก็บข้อมูล	(Data	Collection)

	 กระบวนการเก็บข้อมูลใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก	คืออยู่ในช่วงตั้งแต่กลางปี	2561	จนถึงช่วงต้นปี	

2562	 เน่ืองจากต้องให้ได้ข้อมูลที่มากเพียงพอ	 ผู้วิจัยได้จัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล	 และ 

แนบแบบสอบถาม	ส่งทางไปรษณีย์ตามจ�านวนของประชากรท้ังหมด	พร้อมแนบซองซ่ึงเขียนช่ือท่ีอยูห่น้าซอง 

ถึงผู้วิจัยและติดแสตมป์ส�าหรับตอบกลับ	 ส่งไปทั้งหมดตามข้อมูลที่สืบค้นได้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	

การส่งแบบสอบถามกระท�าเป็น	 2	 ระยะ	 ในระยะแรก	 ได้รับตอบกลับมาเพียงประมาณร้อยละ	 10	 

รวมทั้งสิ้น	 81	 แห่ง	 มีแบบสอบถามบางส่วนที่ถูกส่งกลับมาเนื่องจากธุรกิจปิดกิจการไปแล้ว	 แต่เนื่องจาก

ข้อมูลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติสมการโครงสร้าง	 (SEM)	 ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มากเพียงพอ	ซึ่งอาจกระทบ 

ค่าพารามิเตอร์ที่ได้	 โดยเฉพาะค่าไคสแคว์สัมพัทธ์	 จึงได้มีกระบวนการติดตามอีกครั้งใน	 ระยะที่	 2	 ผู้วิจัย 

จงึต้องท�าการประสานตดิต่อด้วยตนเองบางแห่งในจงัหวดัอดุรธาน	ีเนือ่งจากเป็นพืน้ท่ีจงัหวดัของการได้ทนุวจิยั	 

รวมถึงการโทรศัพท์ติดตาม	 ไปยังโรงงานหรือผู้ประกอบการท่ีจังหวัดอื่นๆท่ีเหลืออีก	 173	 แห่ง	 จนกระท่ัง 

ได้ข้อมูลเพิ่มอีก	36	แห่ง	รวมทั้งสิ้นเป็น	117	แห่ง		
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	 การวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analysis)

	 การวิเคราะห์แบ่งเป็น	3	ส่วนคือ	ส่วนที่	 1	ส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 โดยส�ารวจข้อมูล	

(Exploring	 data)	 ของ	 117	 กลุ่มตัวอย่าง	 ในส่วนของข้อมูลสูญหาย	 (Missing	 data)	 และค่าผิดปกติ	 

(Outliers)	 รวมถึงสมมติฐานเบื้องต้น	 (Basic	 assumption)	 ของการแจกแจงแบบโค้งปกติ	 (Normality)	

โดยการจัดหากราฟแบบ	 Boxplot	 และ	 Stem	 Leaf	 และค่าความเบ้	 (Skewness)	 และค่าความโด่ง	 

(Kurtosis)	 ซ่ึงค่าความเบ้	 (Skewness)	 ซึ่งไม่ควรเบ่ียงเบนไปจากค่าศูนย์มากกว่า	 ±2	 และค่าความโด่ง	

(Kurtosis)	 ซึ่งไม่ควรเบี่ยงเบนไปจากค่าศูนย์มากกว่า	 ±7	 ส่วนที่	 2	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	

(Confirmatory	 Factor	 Analysis:	 CFA)	 ในเบื้องต้นจะต้องมีการพิจารณาค่า	 “Factor	 loadings”	 

ที่ต�่ากว่า	 .60	 ควรถูกตัดออก	 (Byrne,	 2010)	 หากค่านี้มีค่าสูงจะท�าให้ค่าผิดพลาด	 (Error)	 น้อยลง	 และ 

ดชันีชีวั้ดสงูขึน้	(Fornell	&	Larcker,	1981;	Hair	et	al.,	2010)	แต่หากค่านีน้้อย	แสดงให้เหน็ว่าองค์ประกอบ

ไม่ใช่ประเด็นที่เหมาะสมของปัจจัยนั้น	 ๆ	 และส่วนที่	 3	 การวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	 

(Structural	Equation	Modeling:	SEM)	ส�าหรบัการทดสอบภาวะสารรปูสนทิด/ีความกลมกลนื	(Goodness	

of	 fit)	 ของแบบจ�าลอง	CFA	และ	SEM	 ในงานวิจัยนี้ใช้ดัชนีชี้วัด	 6	ตัว	ดังตารางที่	 7	แสดงระดับเกณฑ์ 

ทีถ่อืว่าอยูใ่น	“ระดับดี”	อย่างไรกต็าม	ค่าทีต่�า่กว่าเกณฑ์ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถน�ามาใช้ได้	แต่ค่าดชันี

ที่เข้าใกล้	 “ระดับที่ดี”	 มากที่สุด	 ถือว่าดีกว่า	 ซึ่งหากแบบจ�าลอง	 (Model)	 แสดงตัวชี้วัดที่ต�่ากว่าระดับ 

ทีย่อมรบัได้ต้องมกีารปรบัแบบจ�าลอง	(Modification)	โดยพจิารณาค่า	“Factor	loadings”	ค่าความสมัพนัธ์

ของปัจจัย	รวมถึงค่าเศษเหลือ	(Residuals)	อีกด้วย	(Byrne,	2010;	Hair	et	al.,	2010)

ตารางที่	7.	ดัชนีการทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี/ความกลมกลืน	(Goodness	of	fit)

ดัชนีวัดแบบจ�าลอง เกณฑ์ระดับที่ดี ที่มา

Ratio	of	chi-square	(x2)/(df)
Comparative	fit	index	(CFI)
Normed-fit	index	(NFI)
Goodness-of-fit	(GFI)
Root-mean-square	error	of	approximation	(RMSEA)
Standardized	root	mean	square	residual	(SRMR)

<	3.00	
>		.90	
>		.90	
>		.90	
<		.07	
<		.08	

Kline	(2005)
Hu	และ	Bentler
Hu	และ	Bentler
Hu	และ	Bentler
Hu	และ	Bentler
Hu	และ	Bentler

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	(Results)

	 ตอนที่	1	ผลการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	(Data	Screening)

	 ข้อมูลถูกส�ารวจเบื้องต้น	มีจังหวัดที่ส่งแบบสอบถามกลับ	18	จังหวัด	(ส่วนที่เหลือ	2	จังหวัด	ได้แก่	

มหาสารคามและบึงกาฬ	ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลบั)	ไม่มข้ีอมลูสญูหาย	(Missing	values)	การส�ารวจค่าสดุโต่ง	 

(Outliers)	 พบว่าเป็นค่าที่ถูกต้อง	 ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของการกรอกข้อมูล	 จึงไม่ถือเป็นค่าสุดโต่ง 

ที่จะต้องพิจารณาตัดออก	 การตรวจสอบค่าค่าความเบ้	 (Skewness)	 และค่าความโด่ง	 (Kurtusis)	 

หากค่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จึงยืนยันสมมติฐานเบื้องต้น	(Assumption	of	Normality)	
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ภาพที่	2.	แสดง	Boxplots	ของอายุธุรกิจและจ�านวนลูกจ้าง

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 5	 ข้อค�าถาม	 แสดงในตารางท่ี	 8	 ค�าถามอายุ 

ของธุรกจิโดยเฉลี่ยอยู่ที่	22	ปี	แต่หากนับทีจ่�านวนความถี่ที่มากที่สุดอายุของธุรกิจอยูท่ี่	12	ปี	อายุของธุรกจิ

ส่วนใหญ่ร้อยละ	95	อยู่ระหว่าง	18-26	ปี	และมีอายุของธุรกิจต�่าที่สุด	2	ปี	และสูงที่สุดคือ	70	ปี	เนื่องจาก

จ�านวนของลูกจ้างมีช่วงความแตกต่างที่สูงมาก	ธุรกิจมีจ�านวนลูกจ้างที่มีค่าต�่าสุดอยู่ที่	2	คน	และสูงสุดอยู่ที่	

163	 จ�านวนลูกจ้างของธุรกิจโดยเฉลี่ยอยู่ที่	 24	 คน	 แต่หากนับที่จ�านวนความถี่ที่มากที่สุดอยู่ที่	 10	 คน	 

อายุของธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละ	95	อยู่ในช่วงระหว่าง	18-30	คน	ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว 

ที่เป็นบุคคลธรรมดา	ซึ่งมีทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน	และผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีทั้งที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือผู้ประกอบการเอง	และทัง้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารจัดการหรอืตวัแทนของบริษทั	ส่วนท่ีเหลอืเลก็น้อยเป็นพนกังาน

ที่ท�างานอยู่กับธุรกิจมานาน

ตารางที่	8.	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป ต�่าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

อายุของธุรกิจ
จ�านวนของลูกจ้าง

2
2

70
163

21.68
23.54

20.27
35.28

ประเภทของธุรกิจ
				บุคคลธรรมดา	
				บุคคลธรรมดาจดทะเบียน
				ห้างหุ้นส่วนสามัญ
				ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
				ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
				บริษัท

จ�านวน
41
31
0
0
9
36

ร้อยละ	(100)
35.00
26.50
	0.00
0.00
7.70

	30.80

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
				เจ้าของกิจการ	
	 ผูจ้ดัการโรงงาน/ผูบ้รหิาร/ครอบครัวเจ้าของกิจการ
				พนักงาน

จ�านวน													
45
56

16

ร้อยละ	(100)											
38.50
47.90

13.70
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ตารางที่	9.	แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรเชิงปริมาณ

ตัวแปร ต�่าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง

cc1
cc2
cc3
cc4
cc5
cc6
cc7

2
2
2
1
1
2
2

5
5
5
5
5
5
5

3.64
3.73
3.78
3.58
3.79
3.77
4.09

		.96
		.80
		.85
1.35
		.87
		.92
		.97

-.24
.09
-.42
-.47
-.25
-.28
-.42

-.85
-.73
-.28
-1.13
-.07
-.73
-1.33

cc8
cc9
cc10

2
2
2

5
5
5

4.05
3.62
3.78

		.89
		.96
1.00

-.31
-.25
-.45

-1.19
-.86
-.79

kp1
kp2
kp3

2
2
2

5
5
5

4.17
4.30
3.74

		.78
		.85
1.04

-.79
-.98
-.19

.38

.06
-1.19

kt4
kt5
kt6
kt7
ktc8
kt9
kt10
kt11
kt12
kt13
kt14

1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3.41
3.47
3.90
3.51
3.09
3.38
3.93
4.01
3.68
4.00
3.75

1.13
1.00
		.83
		.97
1.05
		.88
		.95
		.92
1.01
		.83
1.03

-.49
-.14
-.48
.14
-.64
-.07
-.46
-.62
-.13
-.13
-.25

-.44
-1.06
-.16
-.61
-.50
-.78
-.78
-.41
-1.08
-1.24
-.81

kp1
kp2
kp3
kp4
kp5
kp6
kp7

2
1
1
1
1
2
2

5
5
5
5
5
5
5

3.91
3.46
3.52
3.42
3.42
3.48
3.44

1.03
1.02
		.85
1.03
		.92
		.88
		.93

-.25
.08
-.62
-.50
.14
.22
.21

-.92
-.57
.39
.36
-.31
-.64
-.79

fp1
fp2
fp3
fp4

1
1
1
1

5
5
5
5

2.84
2.78
2.70
2.80

1.17
1.20
1.16
1.26

-.01
.22
.21
.30

-.68
-.93
-.71
-.76
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	 ตอนที่	2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(CFA)

 แบบจ�าลองเบื้องต้น	 (Initial	CFA	Model)	ประกอบด้วย	31	ตัวแปรที่สังเกตได้	 (Observed	

variables)	ของ	3	ปัจจัย	(Factors/Constructs)	ได้แก่	ปัจจัยที่	1	ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	

(Change	capability/CC)	มี	10	ข้อค�าถาม	ปัจจัยที่	2	ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้	(Knowledge	

transfer/KT)	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	14	ข้อค�าถาม	และ	ปัจจัยที่	3	ความสามารถในการปกป้องความรู้	

(Knowledge	protect)	หรือ	“PT”	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	7	ข้อค�าถาม	ดังรูปภาพและตารางแสดงผล 

การวิเคราะห์	

ภาพที่	3.	แบบจ�าลองการวัดเบื้องต้น	(Initial	CFA)

	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	 ค่าดัชนีชี้วัด	 (Fit	 Indices)	 ของแบบจ�าลองเบ้ืองต้นแสดงในตารางท่ี	 6	 

เปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัดของแบบจ�าลอง	ซึ่งมีค่าต�่ากว่าระดับที่ดีที่จะยอมรับได้	แบบจ�าลองการวัดเบื้องต้น

จึงมีความสอดคล้อง	“ไม่ดี”	กับข้อมูลเชิงประจักษ์	ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงแบบจ�าลอง	เมื่อพิจารณาค่า	

“Factor	Loadings”	และค่า	“Squared	multiple	correlations”	พบว่ามี	5	ตัวแปร	(cc1,	cc3,	kt8,	

kt11,	และ	kp1)	ทีม่ค่ีาต�า่กว่า	.60	(Hair	et	al.,	2010)	ซ่ึงตัวแปรท้ัง	5	จะต้องพจิารณาตัดออก	นอกจากนี	้ 

หากค่า	“Squared	multiple	correlations”	ต�่ากว่า	.499	หรือ	“Multiple	correlations”	ที่ต�่ากว่า	.707	
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ควรต้องตัดออก	เนือ่งจากจะท�าให้เกดิปัญหากบัค่าคะแนนท่ีได้ของปัจจยั	(Factor	score)	ได้	(Grice,	2001;	

Laksaniyanon,	 2015)	 ซึ่งพบว่า	 มี	 4	 ตัวแปรที่ต้องพิจารณาตัดออกเพิ่ม	 ดังนั้นรวมพิจารณาตัดออก	 

9	ตัวแปร	ดังแสดงในตารางที่	10

ตารางที่	10.	ค่าประมาณการของแบบจ�าลองการวัดเบื้องต้น	

ตัวแปร Factor loadings Squared multiple correlations ผลการพิจารณา

ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	(CC)
					cc1
					cc2
					cc3	
					cc4
					cc5
					cc6	
					cc7
					cc8	
					cc9	
					cc10

.573

.674

.580

.853

.772

.807

.704

.753

.800

.760

.328

.454

.337

.728

.596

.651

.496

.567

.640

.578

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

-
-
-

ตัดออก
-
-
-

ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้	(KT)
					kt1
					kt2
					kt3	
					kt4
					kt5
					kt6	
					kt7	
					kt8	
					kt9
					kt10
					kt11
					kt12
					kt13
					kt14

.719

.772

.840

.613

.643

.737

.739

.491

.723

.861
-.073
.786
.822
.786

.517

.596

.706

.376

.413

.544

.649

.241

.523

.742

.005

.618

.675

.617

-
-
-

ตัดออก
ตัดออก

-
-

ตัดออก
-
-

ตัดออก
-
-
-

ความสามารถในการปกป้องความรู้	(KP)
					kp1
					kp2
					kp3	
					kp4
					kp5
					kp6	
					kp7

.562

.910

.870

.878

.921

.862

.806

.316

.828

.757

.771

.848

.743

.649

ตัดออก
-
-
-
-
-
-
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	 ดังนั้น	ตัวแปรที่สังเกตได้	cc1	cc2	cc3	cc4	ถูกตัดออกจากปัจจัย	CC	 (เหลือ	6	ตัวแปร)	และ	 

kt4	 kt5	 kt8	 kt11	ถูกตัดออกจากปัจจัย	 KT	 (คงเหลือ	 10	ตัวแปร)	 และ	 kp1	ถูกตัดออกจากปัจจัย	 KP	 

(คงเหลือ	 6	 ตัวแปร)	 รวมคงเหลือตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมด	 22	 ตัวแปร	 ใน	 แบบจ�าลองที่ถูกปรับปรุง	 

(Revised	CFA	Model)	

ภาพที่	4.	แบบจ�าลองการวัดที่ปรับปรุง	(Revised	CFA)

	 หลังจากการตัดตัวแปรที่มีค่าประมาณการต�่ากว่าระดับท่ียอมรับได้	 พบว่าค่าดัชนีแสดงความ 

กลมกลนืสารรปูสนทิดสีงูขึน้	นอกจากนี	้ตามค�าแนะน�าของ	“MI”	(Modification	indices)	จากผลการวเิคราะห์ 

ของโปรแกรม	 AMOS	พบว่ามีค่า	 “Error”	 ที่สัมพันธ์กัน	 2	 คู่	 (e5-e6	 และ	 e22-e23)	 ซึ่งหลังจากเชื่อม 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวท�าให้ค่าดัชนีชี้วัดสูงขึ้น	และพบว่าค่า	“Squared	multiple	correlation”	ของ	kt9	

มีค่าต�่ากว่า	 .707	 คือเท่ากับ	 .678	 จึงพิจารณาตัดออก	 ค่าดัชนีช้ีวัดของแบบจ�าลองการวัดดีข้ึน	 หลังจาก 

ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแบบจ�าลอง	ดังแสดงในตารางที่	11
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ตารางที่	11.	เปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัดของแบบจ�าลองการวัดก่อนและหลังการปรับปรุง

ดัชนีวัดแบบจ�าลอง เบื้องต้น ปรับปรุง ปรับปรุง+MI ปรับปรุง+MI-kt9

(x2)/(df)
CFI
NFI
GFI
RMSEA
SRMR

2.295
.545
.415
.470
.201
.102

1.711
.794
.626
.579
.149
.083

1.648
.814
.643
.599
.142
.080

1.619
.831
.664
.611
.139
.079

 ผลการวเิคราะห์ค่าอคตคิวามแปรปรวนทีเ่กดิจากการวดั	(CMV)	ผูว้จิยัจงึใช้	เทคนคิ	Harman’s	

Single-factor	 Test	 (Podsakoff	 et	 al.,	 2003;	 Reio,	 2010)	 ซึ่งสามารถท�าได้ใน	 SPSS	 โดยการใช้วิธี

วิเคราะห์ปัจจัย	 (Factor	 analysis)	 และก�าหนดหนึ่งปัจจัย	 (Fixed	 one	 factor)	 ผลการทดสอบพบว่า 

ค่าความแปรปรวนในข้อมลูของงานวจิยันี	้อยูท่ีป่ระมาณร้อยละ	22	(ต�า่กว่าร้อยละ	25)	ซึง่อยูใ่นระดบัทีไ่ม่มี

ผลกระทบต่อผลลัพธ์หรือข้อสรุปของงานวิจัยนี้	(Tansky	&	Cohen,	2001)

 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือม่ันและความเที่ยงตรง	 (Reliability	 and	 Validity)	 พบว่า 

ค่าที่แสดงความเช่ือมั่น	 (Reliability)	 และค่าความเท่ียงตรง	 (Validity)	 ของเครื่องมือวิจัย	 คือ	 ค่า	 “CR”	 

ค่า	“Cronbach’s	Alpha”	และ	“AVE”	ของทั้ง	3	ปัจจัย	(Factor)	มีค่าสูงกว่า	.50	เป็นระดับที่ยอมรับได้	

(Hair	 et	 al.,	 2010)	 หลักฐานยืนยันความเที่ยงตรงเชิงจ�าแนก	 (Discriminant	 Validity)	 พบว่าค่า	 AVE	 

มีค่าสูงกว่าค่าความสัมพันธ์ภายในยกก�าลังสอง	ส�าหรับทุกปัจจัย	(Factor)	

ตารางที่	12.	ดัชนีค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบจ�าลองการวัดที่ถูกปรับปรุง

ตัวแปร Factor loadings Squared multiple 
correlations

AVE CR Cronbach’s alpha

ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	(CC) .60 .90 .90

cc4
cc5
cc6
cc8
cc9
cc10

.843

.730

.758

.752

.807

.759

711
.532
.575
.565
.651
.576
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ตัวแปร Factor loadings Squared multiple 
correlations

AVE CR Cronbach’s alpha

ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้	(KT) .61 .93 .93

kt1
kt2
kt3
kt6
kt7
kt10
kt12
kt13
kt14

.729

.735

.867

.743

.737

.843

.760

.807

.788

.532

.540

.752

.552

.543

.710

.577

.651

.620

ความสามารถในการปกป้องความรู้	(KP) .78 .92 .95

kp2
kp3
kp4
kp5
kp6
kp7

.906

.872

.877

.924

.869

.794

.820

.761

.770

.853

.755

.631

ตารางที่	13.	ดัชนีค่าความเที่ยงเชิงจ�าแนก	(Discriminant	Validity)

ปัจจัย/ตัวแปรแฝง CC KT KP

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนของธุรกิจ	(CC)
ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้	(KT)
ความสามารถในการปกป้องความรู้	(KP)

.60

.53

.55

.61

.54
.78

หมายเหต:ุ	ค่าตามแนวทแยงมมุ=AVE	และค่านอกแนวทแยงมมุ=ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัยกก�าลงัสอง	

	 ตอนที่	3	ผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	(SEM	Models)

	 รูปภาพที่	 5	 แสดงแบบจ�าลองสมการโครงสร้างเบื้องต้น	 จากนั้นตัวแปร	 cc5	 cc6	 kt2	 kt7	 

ถกูพจิารณาตดัออก	เน่ืองจากมค่ีา	“Squared	multiple	correlation”	ต�า่กว่าเกณฑ์	(.462	.493	.493	.497	 

ตามล�าดบั)	โดยมตัีวแปรสงัเกตได้	17	ตัวแปร	และการพฒันาโดยเปลีย่นชนดิของตวัแปรตาม	จากตวัแปรแฝง	 

(Latent	variable)	 เป็นตัวแปรที่วัดได้โดยตรง	 (Observed	variables)	แสดงในรูปภาพที่	 6	พบว่าได้ค่า 

ดัชนีชี้วัดสูงขึ้น	
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ภาพที่	5.	แบบจ�าลองสมการโครงสร้างเบื้องต้น	(Initial	SEM)

 

ภาพที่	6.	แบบจ�าลองสมการโครงสร้างสุดท้ายที่ถูกปรับปรุง	(Final/Selected	SEM)
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ตารางที่	14.	เปรียบเทียบค่าดัชนีวัดแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง

ดัชนีชี้วัด แบบจ�าลอง

Initial	SEM Final/Selected	SEM

(x2)/(df)
CFI
GFI
NFI
RMSEA
SRMR

1.848
.762
.568
.606
.136
.090

1.610
.858
.639
.706
.138
.084

ตารางที่	15.	แสดงค่าพารามิเตอร์จากแบบจ�าลองสมการโครงสร้างสุดท้ายที่ถูกเลือก	

Paths สมมติฐาน ค่าพารามิเตอร์ p-value Sig

CC							 FP H1	(บวก) .815 .021*	 สนับสนุน	(บวก)

KT							 FP H2	(บวก) -.686 .194 ไม่สนับสนุน	

KP							 FP H3	(บวก) .710 .049* สนับสนุน	(บวก)

R2	=	.46		

หมายเหตุ:	*=p	<	.05,	**=p	<	.01,	***=p	<	.001

สรุป	อภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ	(Discussions)

	 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า	สมมติฐานที่	1	และ	และสมมติฐานที่	3	ได้รับการสนับสนุน	คือ	

มีผลกระทบทางบวกต่อตัวแปรตาม	 “ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ”	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

ส่วนสมมติฐานที่	 2	 ผลการทดสอบพบว่า	 ไม่มีผลกระทบ	 เนื่องจากไม่สนับสนุนสมมติฐาน	 ค่านัยส�าคัญ 

ทางสถิติสูงกว่า	.05	(p	>	0.05)

	 สมมติฐาน	 H1:	 ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	 (Change	 capability)	 ส่งผลกระทบ 

ทางบวกต่อผลการประกอบการด้านการเงิน	(Financial	performance)	ที่ค่า	β	=	.82,	p	<	0.05

	 สมมติฐาน	H3:	ความสามารถในการปกป้องความรู	้(Knowledge	protect)	ส่งผลกระทบทางบวก

ต่อผลการประกอบการด้านการเงิน	(Financial	performance)	ที่ค่า	β	=	.71,	p	<	0.05

	 สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการด้านการเงินของธุรกิจซ่ึงวัดจากจ�านวน 

ยอดขาย	อัตราผลก�าไร	รายได้สุทธิ	และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	มี	3	ปัจจัย	ได้แก่	
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	 1.	ปัจจัยด้านความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ	 (Change	capability)	ซึ่งพบว่ามีผลกระทบ

ในทางบวกต่อผลประกอบการด้านการเงิน	 (Financial	 performance)	 นั้น	 ค่า	 .82	 อธิบายได้ว่า	 

หากความสามารถในการปรบัตวัของธรุกจิเพิม่ขึน้	1	หน่วย	จะมผีลให้ผลประกอบการด้านการเงนิของธรุกจิ

เพิ่มขึ้น	.82	หน่วย	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	ส�าหรับตัวแปรนี้	ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อผลประกอบการ

ด้านการเงินของธุรกิจ	มีมากกว่าปัจจัยตัวอื่นๆ	ซึ่งประเด็นที่ต้องลงรายละเอียด	คือ	ประเด็นที่สอดคล้องกับ

ตัวแปรคงเหลือ	4	ตัวแปรสังเกตได้	ในแบบจ�าลอง	ได้แก่

	 cc4:	ธุรกิจต้องมีความสามารถด้านการตลาดและการพัฒนาตราสินค้า	(.71)

	 cc8:	ธุรกิจต้องมีความสามารถในการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ด้วยกันได้	(.77)

	 cc9:	ธุรกิจต้องมีช่องทางการสื่อสารที่มีคุณภาพ	มีประสิทธิภาพ	ทั้งกับลูกค้าและลูกจ้าง	(.81)

	 cc10:	 ธุรกิจต้องสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้ทรัพยากร	 รวมถึงทักษะ 

ความสามารถของลูกจ้างด้วย	(.81)

	 จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า	 กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในกลุ่มธุรกิจการแปรรูป

อาหาร	ประเดน็หลกัทีส่่งผลทางบวกต่อผลประกอบการด้านการเงนิของธรุกจิ	คอื	ความสามารถในการปรบั

เปลี่ยนโครงสร้างการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของธุรกิจ	 ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดนั้นควรจะสามารถยืดหยุ่น	

โยกย้าย	 หรือเพิ่มลดได้	 นั่นคือเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวได้	 ยกตัวอย่างเช่น	 เนื้อหมูอาจปรับเปลี่ยน

สัดส่วนปริมาณเพื่อท�าผลิตภัณฑ์หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าได้	 บางช่วงอาจท�าแหนมเนือง

มากกว่าหมยูอ	หรอืบางช่วงอาจท�าหมยูอมากกว่ากนุเชยีงหม	ูเป็นต้น	ทัง้นีจ้ะเกีย่วข้องกบัทกัษะความสามารถ

ของลกูจ้างในการช่วยให้การปรบัเปลีย่นโครงสร้างการใช้ทรพัยากรเป็นไปได้ง่ายขึน้	งานวิจยัก่อนหน้าพบว่า

ลูกจ้างที่มีทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์จะท�าให้ธุรกิจปรับเปลี่ยนได้ง่าย	(Soparnot,	2011)	แต่ค�าว่ากา

รบรูณาการทรัพยากรทีม่อียูม่าใช้ด้วยกนันัน้	ความหมายอาจแตกต่างออกไป	คอื	เป็นการน�าทรพัยากรหลาย

อย่างมาใช้ร่วมกัน	 ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้าพบว่าความสามารถน�าทรัพยากรหลายอย่างมาใช้ร่วมกัน	 ถือเป็น

ความสามารถที่แท้จริงของธุรกิจ	 (Tseng	&	 Lee,	 2014)	นอกจากนี้	 ยังพบว่าประเด็นการใช้ช่องทางการ

สื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพกับลูกค้าและลูกจ้าง	 และเรื่องของการตลาดและพัฒนาตราสินค้า	

ส�าคัญต่อผลประกอบการด้านการเงินของธุรกิจด้วย

	 2.	ปัจจัยด้านความสามารถในการถ่ายโอนความรู้	 (Knowledge	 transfer)	พบว่าไม่มีผลกระทบ

ในทางลบต่อผลประกอบการด้านการเงนิ	(Financial	performance)	ดงัน้ัน	ประเดน็ทีส่อดคล้องกบัตวัแปร

คงเหลือ	7	ตัวแปรในแบบจ�าลองจึงไม่สามารถน�ามาแปลผลได้

	 3.	ปัจจัยด้านความสามารถในการปกป้องความรู้	 (Knowledge	 protect)	 พบว่ามีผลกระทบ 

ในทางบวกต่อผลประกอบการด้านการเงิน	 (Financial	 performance)	 นั้น	 ค่า	 .71	 หมายความว่า	 

หากความสามารถในการปกป้องความรูเ้พิม่ขึน้	1	หน่วย	จะมผีลต่อผลประกอบการด้านการเงนิ	เพิม่ขึน้	.71	
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หน่วย	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.05	ซึ่งประเด็นที่ต้องลงรายละเอียด	คือ	ประเด็นที่สอดคล้องกับตัวแปรคงเหลือ	6	

ตัวแปรสังเกตได้	ในแบบจ�าลอง	ได้แก่

	 kp2:	 ธุรกิจต้องมีความพร้อมที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึง

ข้อมูลของธุรกิจได้	(.90)

	 kp3:	ธรุกจิต้องมกีารจัดต้ังระเบยีบแบบแผนท่ีมีประสทิธภิาพ	เพือ่ปกป้องความรูท่ี้ส�าคญัของธรุกิจได้	 

(.87)

	 kp4:	ธรุกจิต้องมกีารจดัตัง้นโยบายและสร้างกระบวนการหรอืข้ันตอนเพือ่ป้องกนัไม่ให้มกีารขโมย

ความรู้ที่ส�าคัญของธุรกิจออกไปได้	(.88)

	 kp5:	 ธุรกิจต้องมีการจัดตั้งนโยบายและสร้างกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้ความรู้ 

ที่ส�าคัญของธุรกิจถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธุรกิจได้	(.93)

	 kp6:	 ธุรกิจต้องมีการจัดตั้งนโยบายและสร้างกระบวนการหรือข้ันตอนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการน�า

ความรู้ที่ส�าคัญของธุรกิจเอาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได้	(.87)

	 kp7:	ธรุกจิต้องมคีวามพร้อมความเข้าใจเก่ียวกับเร่ือง	“แนวคดิในการปกป้องความรูข้องธรุกิจ”	(.79)

 

	 จากผลการวจัิยนีพ้บว่า	กลุม่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในกลุม่การแปรรปูอาหาร	ประเด็น

การปกป้องความรู้เป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผลทางบวกต่อผลประกอบการด้านการเงิน	 ความรู้นั้น	 อาจหมายถึง 

สูตรอาหารหรือวิธีการขั้นตอนในการแปรรูปอาหารที่ต้องเก็บเป็นความลับ	 หากถ่ายทอดได้ก็เพียง 

องค์ประกอบหรอืขัน้ตอนซึง่เป็นพืน้ฐานทัว่ไป	งานวจิยัก่อนหน้าพบว่าการปกป้องความรูด้้าน	“Know	how”	

ท�าให้คู่แข่งไม่สามารถแข่งขันได้	เป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการค้า	(Tseng	&	Lee,	2014)	อย่างไรก็ตาม	

แม้ธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วไปปัจจุบันมีจ�านวนไม่น้อยท่ีมีการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน	 เช่น	 

การท�า	E-learning	แต่ในบริบทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	

การถ่ายโอนสอนแนะความรู้ให้แก่กันพบว่าไม่สามารถน�ามาส่งเสริมให้ธุรกิจมีผลประกอบการด้านการเงิน 

ทีด่ข้ึีนได้	ในทางตรงกนัข้าม	หากความรูน้ี้ร่ัวไหล	อาจมีคูแ่ข่งใหม่เกดิข้ึน	ตลาดถูกแบ่งปัน	และผลประกอบการ 

ด้านการเงินของธุรกิจลดลง	

	 ส�าหรับ	ค่า	“Effect	size”	คือค่าความแปรปรวนของตัวแปรตาม	(ผลประกอบการด้านการเงิน)	

ที่สามารถถูกอธิบายได้โดยตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท�านาย	ในการวิเคราะห์ผลของข้อมูล	สามารถพิจารณา

ได้จากค่า	R2	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	.46	หมายความว่า	46%	ของตัวแปรตาม	สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระ

เหล่านี้	
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 ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการทดสอบสมมติฐาน	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย	 ควรต้องมีการศึกษาและท�าความเข้าใจให้ได้ว่า	 

ความต้องสร้างธรุกจิตนให้มลีกัษณะอย่างไร	จงึจะถอืได้ว่าเป็นธรุกจิทีม่ลีกัษณะของความสามารถในการปรับตวั 

ของธุรกิจ	เพื่อจะน�าไปสู่การสร้างศักยภาพด้วยตนเองได้	

	 2.	ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย	ควรต้องศกึษาแนวคิดของการปกป้องความรูข้องธรุกจิ

มากยิ่งขึ้น	เพื่อไม่ให้ความรู้ที่ส�าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจถูกขโมยหรือน�าออกไปใช้ได้	แต่ในขณะเดียวกัน

ก็ยังคงต้องรักษาสมดุลของการถ่ายโอนความรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์การ	 เพื่อให้มีการพัฒนาองค์ความรู ้

ต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้เติบโต	สร้างสรรค์ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	หรือนวัตกรรมออกมาได้ด้วยเช่นกัน	

	 3.	งานวิจัยในอนาคตควรน�าประเด็นข้อค�าถามที่คงเหลืออยู่ในแบบจ�าลองไปทดสอบ	 เพื่อให้เกิด

การพัฒนา	หาองค์ประกอบที่แท้จริงของปัจจัยหรือตัวแปรแฝง	(Latent	variable)	แต่ละด้าน	และควรได้

หาค�าตอบแก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ	 ด้วยเช่นกัน	 เนื่องจากผลท่ีได้รับอาจมีความเหมือนและ 

ความแตกต่างกันไป	ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
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