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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบการสร้างทีมงานและผลลัพธ์ความสําเร็จของทีมเพือ่ พัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิ ด
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผูป้ ระกอบการส่งออกยางพาราภาคใต้ เพือ่ ยกระดับความสามารถด้านการวิจยั และพัฒนาร่วมกัน โดยแหล่งข้อมูล
มาจากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการยางพารา ตัวแทนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และตัวแทนของทีมทีไ่ ด้ทาํ งานร่วมกัน เพือ่ พัฒนาเป็ นรูปแบบ
ของการอธิบายความสัมพันธ์เชิงระบบของการสร้างทีมงานเพื่อพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิ ด ซึง่ ผลการวิจยั ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ
พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ทป่ี ระกอบไปด้วยปั จจัยต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อการสร้างทีม คือ การสนับสนุ นจากภาครัฐ บทบาทของมหาวิทยาลัย
การกําหนดนโยบายของกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ ปั จจัยความสําเร็จ และผลลัพธ์ของการทํางานเป็ นทีม รูปแบบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
สามารถเป็ น ต้น แบบของการสร้างทีมในแต่ ล ะบริบทของผู้ป ระกอบการต่ างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ส่ งออกผลิต ภัณ ฑ์ ท่มี าจาก
ยางพารา ทีส่ ่งผลต่อการยกระดับจากอุตสาหกรรมกลางนํ้าสู่ปลายนํ้าหรือแม้แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อรักษาตําแหน่ งในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมได้
คําสําคัญ: การสร้างทีม นวัตกรรมแบบเปิ ด ความร่วมมือ และความสัมพันธ์เชิงระบบ

Abstract

This research aims to study the creation of teams to develop open innovation strategy between universities and the
Southern region’s rubber export entrepreneurs to enhance their capability for research and development. The obtained data
were based on in-depth interviews of the rubber entrepreneurs, business incubator agents and representatives of the teams
who have worked together to develop systems of relationships and team building strategies leading to open innovation. The
research results identified the relationships among many factors that affect the team production: the government policies and
support, the role of universities, strategy formulation of entrepreneurs, success factors and the team performance itself. This
research results offer a model of team building for various entrepreneurs; and in particular, those entrepreneurs who export
rubber-based products affecting the upgrading of the midstream to downstream industries or develop existing products to
maintain a position in industrial competition.
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1. บทนํา

สถานการณ์ เศรษฐกิจของอุ ตสาหกรรมยางพาราของ
โลกในประเทศของผู้ผ ลิต มีก ารเปลี่ย นแปลงตามปริม าณความ
ต้องการของการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ อีกทัง้ ยังมีการผลิต
ยางพาราที่เพิม่ ขึ้น 4.0 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จากประเทศอินโดนีเซีย
เวีย ดนาม จีน และอิน เดีย และยังมีย างสังเคราะห์ ท่ีเป็ นสิน ค้ า
ทดแทนยางพารา (Center for Economic Analysis, TMB. 2015)
ทําให้ผู้ประกอบการยางพาราตัง้ แต่ ก ลางนํ้ าจนถึงปลายนํ้ าต้อ ง
ประสพปั ญหาในการทําธุรกิจเป็ นอย่างมาก แต่ในปั จจุบนั รัฐบาลมี
นโยบายสําคัญที่ต้อ งการนํ าพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์
4.0”. โดย ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิ ช ย์ (ช่ ว งดํ า รงตํ า แหน่ ง 19 สิง หาคม พ.ศ. 2558 – 15
ธัน วาคม พ.ศ. 2559) ผู้ ม ีห น้ าที่ ดํ า เนิ น การตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในอดีตทีผ่ ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่ อ เนื่ อง ตัง้ แต่ ภ าคการเกษตร อุ ตสาหกรรมเบา
และอุตสาหกรรมหนัก ปั จจุบนั ประเทศไทย 4.0 ทีต่ ้องขับเคลื่อน
ประเทศด้ว ยนวัต กรรม โดยทําให้เกิดการเปลี่ย นแปลงจากการ
ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สนิ ค้าเชิง “นวัตกรรม” ที่มาจากการ
วิจ ัย และพัฒ นาของความร่ว มมือ ระหว่างภาคอุ ต สาหกรรมกับ
สถาบันอุดมศึกษา (Suwit M., (2015) โดยผลจากรูปแบบความ
ร่ว มมือ ของการวิจยั ดังกล่าวนัน้ ส่งถึงการต่ อ ยอดของการสร้าง
คุณ ค่าของการสร้างผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ห รือ แม้แต่ ผ ลิต ภัณ ฑ์ เดิมได้
(Tina et al, 2002; Debackere และ Veugelers, 2005)
การวิจยั ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ควรมีการมุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดองค์ค วามรู้ในรูปแบบความสามารถเชิงนวัต กรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่ ง ทํ า ให้ ผู้ ป ระกอบการนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ ง
พาณิ ช ย์ ไ ด้ (Basadur & Gelade, 2006; Liao, 2007) การวิจ ัย
ดังกล่าวไม่ส ามารถประสพผลสําเร็จได้อนั เนื่ องมาจากข้อ จํากัด
ของทรัพยากรที่มอี ยู่ข องผู้ประกอบการ ทางออกหนึ่ งที่สามารถ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมคือการร่วมมือ
กับ มหาวิทยาลัย ที่มคี วามพร้อ มด้านบุ ค ลากร องค์ ค วามรู้ และ
เทคโนโลยี ผนวกกับการสนับสนุ นจากภาครัฐทีเ่ ข้ามามีบทบาทใน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราตัง้ แต่ ต้นนํ้ า เช่น การคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ์ยางพารา การตรวจสอบพันธุกรรม การควบคุมโรค
ยางพารา เป็ นต้น ไปจนถึงปลายนํ้า เช่น การแปรรูปผลผลิตจาก
ยางในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้ลงทุน
พัฒ นาต่ อ ยอดในเชิง พาณิ ช ย์ไ ด้ ซึ่งรูป แบบที่ก ล่ าวมานั น้ เป็ น
ลักษณะการร่วมมือระหว่างหน่ วยงาน ใช้หลักการของการค้าเสรี
มาสร้างสรรค์น วัต กรรม ซึ่งมีค วามลํ้าหน้ าของความคิดใหม่ ๆ
ผ่านการใช้เครื่องมือ ต่ าง ๆ เช่น การเป็ น หุ้น ส่วน กิจการร่วมค้า
การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ ์ และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยการร่วมมือกับ
บุคคลภายนอกเพื่อทีจ่ ะยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์การ
ซึ่ ง เรี ย ก ว่ า “น วั ต ก ร ร ม แ บ บ เปิ ด ( Open Innovation)”
(Chesbrough et al, 2006)

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และคณะ

ความสามารถทางนวัต กรรมสามารถสร้ า งได้ จ าก
เครือข่ายทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ (Freeman, 1991) โดย
เครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบการทํางานเป็ นทีมนัน้ สามารถลด
ความผันผวนของตลาดผ่านช่องทางข้อมูลข่าวสารและตอบสนอง
ต่อความท้าทายจากสภาพการแข่งขันทีต่ อ้ งปรับตัวได้ (Manz and
Sims, 1993) ซึ่งการทํางานเป็ นทีมสามารถส่งผลต่ อการตัดสินใจ
ได้อ ย่างรอบคอบอีกทัง้ ยังเพิ่มประสิท ธิภาพในการแก้ปัญหาอีก
ด้ ว ย (Kernaghan and Cooke, 1990; Mennecke and Bradley,
1998) จากความสัมพันธ์ของประสิทธิผลการทํางานรูปแบบเป็ น
ที ม และที่ ม าของความสํ า คั ญ ที่ ม ี ก ารทํ า งาน ร่ ว มกั น ของ
ภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย กับกลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิ ด
โดยการพัฒนานวัต กรรมแบบเปิ ดนัน้ เป็ นการนํ าองค์ความรู้จาก
ภายในบูรณาการกันกับคงามรูท้ ม่ี าจากภายนอกและยังป็ นกลยุทธ์
สํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น กิ จ การขององค์ ก ารอี ก ด้ ว ย โดยการ
แลกเปลีย่ นความรูน้ นั ้ ต้องมีการประยุกต์จากความร่วมมือเพื่อการ
สร้างสรรค์น วัตกรรมเพื่อการ ตอบสนองความต้อ งการที่แท้จริง
ของลู ก ค้ า ผ่ า น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น (Co-creation) ของ
ผูเ้ กีย่ วข้องในห่วงโว่คุณค่าเดียวกัน (Chesbrough et al 2006)
คณะผู้ ว ิ จ ัย จึ ง ศึ ก ษาความสํ า เร็ จ ของกลยุ ท ธ์ ด้ า น
นวัตกรรมแบบเปิ ดที่มาจากการร่วมมือ เป็ น พัน ธมิต ร โดยได้มุ่ง
ประเด็นที่มาของประสิทธิผลขององค์การที่มาจากการทํางานเป็ น
ทีมของภาคอุ ตสาหกรรมและมหาวิท ยาลัยในบริบทกลยุท ธ์ด้าน
นวัตกรรมแบบเปิ ด เพือ่ ให้ทราบถึงปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและนํ า
ผลการศึ ก ษาที่ นํ าไปถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ นวัต กรรม และ
เทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ จ ริ ง ของการสร้ า ง
นวัตกรรมสินค้า กระบวนการ และตลาดในภาคอุตสาหกรรม อีก
ทัง้ ยังได้ผลลัพธ์ในมุมมองของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของการสร้างทีมงานภายใต้ก ล
ยุท ธ์น วัตกรรมแบบเปิ ด ที่ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ ปั จจัย
สนั บ สนุ น จากภายในและภายนอกที่เกิด ขึ้น ของผู้ป ระกอบการ
ส่งออกยางพาราภาคใต้และมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
2.2 เพื่อศึกษาผลลัพธ์ความสําเร็จของทีมในการสร้าง
ผลงานด้านวัตกรรมสินค้าภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิ ด ของ
ผูป้ ระกอบการส่งออกยางพาราภาคใต้และมหาวิทยาลัย

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด

สํ า หรับ รู ป แบบการสร้า งทีม งานเพื่ อ พัฒ นากลยุ ท ธ์
น วั ต ก ร รม แ บ บ เปิ ด (Open Innovation) ได้ ม ี ก ารท บ ท ว น
วรรณกรรมเพื่อสร้างกรอบแนวคิดอย่างสอดคล้องกันทัง้ แนวคิด
ด้านทฤษฎีแ ละแนวคิด ด้านปฏิบ ัติ สําหรับ การวิจยั ครัง้ นี้ มกี าร
ทบทวนวรรณกรรมที่ประกอบไปด้วยแนวคิด นวัตกรรมแบบเปิ ด
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(Open Innovation) การสร้า งที ม (Team Building) และรูป แบบ
ความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
แนวคิดนวัต กรรมของมุมมองด้านผู้ประกอบการ คือ
เป็ นผู้ท่ีม ีล ัก ษณะของการเป็ นผู้นํ า ทีม ผู้ นํ า องค์ ก าร และเสาะ
แสวงหาโอกาสเพื่อ สร้างนวัต กรรม (Dorf & Byers, 2008) และ
Drucker (1994) เน้ น ในประเด็น นี้ เพิ่มเติมอีก ว่ า ผู้ป ระกอบการ
จะต้ อ งมีค วามสามารถในด้านการออกแบบการวิจ ัย และการ
ปรับเปลี่ย นความคิด และสิ่งประดิษ ฐ์ให้เป็ น นวัต กรรมโดยผ่ าน
กระบวนการทางการตลาด และใช้นวัตกรรมสร้างความสําเร็จให้
ธุรกิจของตนได้ นอกจากการนิยามบ่งชี้ของความเป็ นนวัตกรรม
คื อ ความใหม่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และการใช้ ค วามรู้
ความคิดสร้างสรรค์แล้วนัน้ การเข้าใจบริบทความเป็ นนวัตกรรมใน
ปั จ จุ บ ัน นั น้ เป็ นสิ่ง สํ าคัญ เนื่ อ งจากต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมือ กับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ลดข้อจํากัดต่างๆ อาทิ เงินทุน บุคลากร
ความรู้ เทคโนโลยี เป็ นต้ น (สมนึ ก เอื้อ จิร ะพงษ์ พ ัน ธ์ , 2553;
North & Smallbone, 2000) การเปลี่ย นกระบวนทัศ น์ น วัต กรรม
เดิม ที่เป็ นการบู ร ณาการองค์ ค วามรู้จ ากภายในและภายนอก
องค์การ เพื่อเร่งกระบวนการนวัตกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์
จากการเข้าสู่ตลาด สามารถยกระดับความสามารถด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีขององค์การ (Chesbrough et al, 2006)
ดั ง นั ้น นวั ต กรรมแบบเปิ ด (Open Innovation) คื อ
“การทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถนําเอาความรูห้ รือแนวคิดนวัตกรรมที ่
อยู่ ท ัง้ ภายในและภายนอกองค์ก ารนํ ามาบู ร ณาการเพือ่ พัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์ กระบวนการ และนํ า ไปใช้ในการเพิม่ วางแผนด้า น
การตลาด โดยเพิม่ ความก้าวหน้ าด้านเทคโนโลยี และยังนํ ามา
สร้างเป็ นระบบของการทํางานร่วมกันให้สอดคล้องกับรูปแบบของ
แต่ละผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ”
สําหรับกรอบแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิ ดสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1) Inbound Open Innovation หมายถึง
รูปแบบของการนํ านวัตกรรมจากภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า หรือ
หน่ วยงานวิจยั ภายนอก เพื่อเร่งกระบวนการเกิดนวัตกรรม และ2)
Outbound Open Innovation ห ม าย ถึ งรู ป แ บ บ ข อ งก า ร นํ า
นวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีข ององค์ ก ารไปใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ ง
พาณิชย์ร่วมกันกับคู่คา้ สถาบันอุดมศึกษา เช่นขายใบอนุ ญาตการ
ใช้ ท รั พ ย์ ส ิ น ท างปั ญ ญ าใน รู ป แ บ บ ต่ างๆ (Chesbrough &
Crowther, 2006) และตัวชี้วดั สําคัญคือ 1) มีกระบวนการวิจยั ที่ม ี
ลักษณะทีเ่ ปิ ดกว้างจากหน่ วยงานภายนอก 2) มีการเชื่อมโยงผ่าน
ตัวกลางทีป่ ระสานงานกันระหว่าง 2 หน่ วยงานขึน้ ไป และ3) มีการ
นําความรูห้ รือทรัพย์สนิ ทางปั ญญามาใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์
(West & O’Mahony, 2 0 0 8; Gassmann & Enkel, 2 0 0 4 ;
Herstad & Cheng, 2012) ซึ่งงานวิจยั ฉบับ นี้ เป็ นการผนวกของ
นวัต กรรมทัง้ สองประเภทเข้า ด้ว ยกัน ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการ
ยางพาราและสถาบันอุดมศึกษา และพิจารณาตัวชี้วดั ข้างต้นโดย
กําหนดกลยุท ธ์ในการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ กระบวนการผลิต หรือ
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แม้แต่ ความสามารถด้านการตลาดเป็ นในรูปแบบนวัตกรรมแบบ
เปิ ดทีม่ าจากการทํางานเป็ นทีมโดยตัวแทนจากผูป้ ระกอบการและ
สถาบันอุดมศึกษา
3.2 แนวคิดการสร้างทีม (Team Building)
แนวคิดของการสร้างทีมมีค วามแตกต่ างตามมุม มอง
อาจเป็ น แนวคิดด้านบุค คลหรือ องค์การซึ่งอยู่ระหว่ าง 2 กระแส
หลัก ที่ ม ีค วามแตกต่ า งกัน (Jackson et al., 1991) ดัง นั ้น การ
นิยามจึงมีความสําคัญต่อการนํ าแนวคิดไปปฏิบตั อิ ย่างยิง่ สําหรับ
มุมมองระดับบุค คล ของ Johnson and Johnson (2006) ได้เน้ น
ถึงคุณสมบัตขิ องบุคลากรที่อยู่ในทีมทีต่ ้องมีรูปแบบที่สร้างขึน้ มา
โดยมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล เพือ่ ความสําเร็จตามทีเ่ ป้ าหมายได้
วางไว้ สอดคล้องกับ Nattapan K., (2008) ที่นิ ย ามไว้ใกล้เคีย ง
กันว่า การมีปฏิสมั พัน ธ์ท่ดี รี ะหว่างบุ คลากรในทีมงาน ตลอดจน
ความเข้าใจ ความผูกพัน และความร่ วมมือ เพื่อ บรรลุ เป้ าหมาย
หมายร่วมกัน
มุม มองเป้ าหมายร่ ว มกัน ขององค์ก าร Shonk (1997)
กล่ า วว่ า การทํ า งาน เป็ น ที ม คื อ เป็ น การทํ า งาน ที่ ม ี ก าร
วางเป้ าหมายร่วมกัน และมีการช่วยเหลือด้วยความสมัครใจ โดย
ต้อ งมีเพื่อนร่ว มทีมที่มคี วามต้องการที่จะนํ าพาไปสู่ความสําเร็จ
ของที ม ร่ ว มกั น และมุ ม มองกระบวนการ คื อ รู ป แบบของ
กระบวนการทํากิจกรรมร่วมกันผ่านการวางแผนอย่างเป็ นระบบ ที่
เริม่ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ การเรียนรู้ก ารวินิ จฉัยปั ญ หา
เพื่อ ปรับ ปรุงความสัม พัน ธ์ต่ าง ๆ ในการทํ างานให้ดีข้ึน ทัง้ เชิง
ปริมาณและเชิงคุณ ภาพ ซึ่งความสัมพัน ธ์เหล่ านี้ จะมีผลต่ อ การ
ทํางานให้สาํ เร็จตามเป้ าหมาย (Sunanta L., (2005) ซึง่ การทํางาน
เป็ น ทีม ยังเป็ น การเชื่อมโยงหน้ าที่ในเชิงกระบวนการ ที่ทําให้ม ี
ความรับผิดชอบสําหรับการผลักดันไปสู่เป้ าหมาย (Quinn, et al.
1996) สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการพัฒนาองค์การในเชิงระบบซึ่ง
มองรูปแบบของทีมงานเป็ นกระบวนการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจาก
ปั จจัยภายในและภายนอกจนเกิดเป็ นผลลัพธ์ในระดับองค์การใน
รูปแบบต่างๆ
มุมมองการทํางานเป็ น ทีมที่เป็ น รูปแบบกระบวนการ
ขององค์การไม่เพียงแต่ บรรลุเป้ าหมายของหน่ วยงานเท่านัน้ แต่
ทีมยังจะเป็ น องค์ประกอบที่มอี ิท ธิพ ลต่ อ บรรยากาศการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (Siriwan S., at el, 2007) ดังนัน้ การ
มุ่งประเด็นไปทีอ่ งค์ประกอบเพื่ออธิบายเป็ นรูปแบบ (Model) นัน้
จึงมีความสําคัญ สร้างการประสานเชือ่ มโยงของทีมได้ โดยรูปแบบ
ที่เกิดขึ้น ขององค์การนั น้ สามารถนํ าไปสู่การสนับสนุ น ความคิด
ริเริ่ม จนเกิด เป็ นผลงานด้ า นนวัต กรรม (Quinn, 1991; Cook,
2002; White and Bruton, 2007) คณะผู้ว ิจยั จึงได้เลือ กรูป แบบ
ของการสร้างทีมที่เป็ นทัง้ มุมมองกระบวนการและสามารถสร้าง
ประสิทธิผลให้กบั องค์การผ่านกลยุทธ์นวัตกรรมผ่านแนวคิดของ
Robbins และ Judge (2015) ซึ่งการวัดผลงานของทีมว่ าเป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงการดําเนินงานของทีม และความ
พึงพอใจโดยรวมของสมาชิก โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบ
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การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) จากการร่วมมือระหว่าง...
ได้ แ ก่ 1) บริบ ท (Context) 2) องค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ
(Composition) 3) การอ อกแบบ งาน (Work Design) และ4)
กระบวนการ (Process) ซึ่งองค์ป ระกอบดังกล่ าวสามารถนํ าไป
เชือ่ มโยงผลลัพธ์ขององค์การได้ (Robbins, 2005)
3.3 รูปแบบความร่วมมือผูป้ ระกอบการและ
มหาวิทยาลัย
สําหรับประสิทธิผลของการร่วมมือสามารถสร้างขึ้นได้
จากนโยบายผูป้ ระกอบการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการทําข้อตกลง
เพื่อกําหนดแนวทางการทําวิจยั ของโครงการความร่วมมือ โดยให้
มีการอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิทางเทคโนโลยี (Lach and Schankerman,
2003; Debackere and Veugel ers, 2005) ผลประโยชน์ ทเ่ี กิดขึน้
สําหรับ ผู้ป ระกอบการคือ การพัฒ นาความรู้ค วามสามารถด้าน
เทคโนโลยีท่ไี ด้นําไปใช้ประโยชน์ ในทางธุรกิจ และการได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยีท่ีล้ํ า สมัย ด้ ว ยงบประมาณที่ต่ํ า กว่ า การนํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศ (Dawson, 1997)
สําหรับในมุมมองของอุตสาหกรรม สิง่ ทีเ่ ป็ นแรงจูงใจให้
องค์กรต่างๆ สนใจ ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากความร่วมมือนัน้ ๆ คือ
การพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี การได้ ร ับ
เทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย ด้ว ยต้ น ทุ น ที่ต่ํ า ซึ่ งการนํ า ผลที่ไ ด้ ไ ปใช้
ประโยชน์ ในทางธุรกิจ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่สามารถกระตุ้นการ
ขยายความร่วมมือในอนาคตได้ ประเด็นตัวชีว้ ดั ความสําเร็จจาก
ปัจจัยสนับสนุน
- กลยุทธ์ของผูป้ ระกอบการ
- บทบาทของมหาวิทยาลัย

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และคณะ

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยคือ จํานวนของบทความ
ที่ได้รบั การ เผยแพร่ตีพ ิมพ์ จํานวนการยื่นขอสิท ธิบตั ร จํานวน
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ และการพัฒนาเทคโนโลยี (Tina et. al, 2002)
สําหรับภาคอุ ต สาหกรรมคือ ผลงานตามเป้ าหมายของการสร้าง
สินค้านวัตกรรม มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือแม้แต่ การ
เติ บ โตของผู้ ป ระกอบการจากการสร้า งผลงานด้ านนวัต กรรม
(Dawson, 1997)
ดังนัน้ แนวคิดทีใ่ ช้ในการสร้างรูปแบบของทีมภายใต้กล
ยุ ท ธ์น วัต กรรมแบบเปิ ด นัน้ เป็ น การมีส่ ว นร่ว มในการออกแบบ
ผลงานเชิงนวัตกรรมทีม่ าจากการทํางานร่วมกันเป็ นกิจกรรมด้าน
การตลาดเพือ่ นําเสนอสินค้านวัตกรรม (White and Bruton, 2007)
โดยในอดีต ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจอยู่ในยุค การผลิต (Production)
ซึ่ง เป็ นการผลิต แล้ว ขายกับ ลู ก ค้า ซึ่ง ถ้ า เป็ นแนวคิด การสร้า ง
คุณค่าร่วมกัน (Co-Creation)จะเป็ นการร่วมมือกันระหว่างผูผ้ ลิต
(Producer) และผูบ้ ริโภค (Consumer) (Debackere and Veugel
ers, 2005) โดยมีปัจจัย ที่เข้ามาเกี่ย วข้อ งคือ การสนั บสนุ น จาก
ภาครัฐ กลยุ ท ธ์ก ารร่ ว มมือ ของผู้ป ระกอบการและบทบาทของ
มหาวิทยาลัย องค์ประกอบของทีม และผลลัพธ์ของผูป้ ระกอบการ
และมหาวิท ยาลัย ซึ่งนํ าไปสร้างเป็ น รูปแบบการศึกษาดังกรอบ
แนวคิดตามภาพที่ 1 ดังนี้

รูปแบบการทํางานเป็ นทีม
- บริบท
- องค์ประกอบและคุณสมบัติ
- การออกแบบงาน
- กระบวนการ

ผลลัพธ์จากการทํางานของ
ที มงานภายในกลยุทธ์นวัตกรรม
แบบเปิ ด
- มุมมองของผูป้ ระกอบการ
- มุมมองของมหาวิทยาลัย
- การออกแบบงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

4. วิ ธีวิจยั

การศึก ษาครัง้ นี้ เป็ นต้ อ งการค้น หารูป แบบการสร้าง
ทีมงานของผู้ประกอบการส่งออกยางพาราภาคใต้ คณะผู้วจิ ยั จึง
เลือ กรูปแบบการสร้างทีมงานขององค์การที่ประสพความสําเร็จ
ทัง้ หมด 5 ผูป้ ระกอบการ (คัดเลือกจากการยกระดับความสามารถ
จากอุต สาหกรรมกลางนํ้ าสู่ปลายนํ้ า) ผนวกกับแหล่งข้อ มูล จาก
มหาวิทยาลัยทีท่ ํางานร่วมกันในเรือ่ งของกระบวนการค้นคว้าวิจยั
ด้านวัสดุศาสตร์ โดยมีลาํ ดับของการค้นหาแหล่งข้อมูลดังนี้
1.สัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ประกอบการ 5 ท่ านและตัวแทน
จากศูน ย์บ่ มเพาะวิส าหกิจจากมหาวิท ยาลัย (ตํ าแหน่ งผู้จ ัดการ
หน่ วยบ่มเพาะฯ 1 ท่าน และคณะทํางาน 5 ท่าน) เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงของกรอบแนวคิดกลยุทธ์แบบเปิ ดและแหล่งข้อมูลที่มา
จากรูปแบบของการร่วมมือ
2.สัมภาษณ์และอภิปรายกลุ่มตัวแทนของทีมจํานวน 5
ทีม ที่ม าจากภาคอุ ต สาหกรรมและศู น ย์ บ่ ม เพาะวิส าหกิจ จาก

มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดของแหล่ ง ข้ อ มู ล ของ
องค์ประกอบของการทํางานเป็ นทีม
3.นํ า ผลจากการสัม ภาษณ์ มาวิ เคราะห์ เชิ ง เนื้ อ หา
(Content Analysis) โดยการตี ค วามของข้ อ มู ล ดิ บ แล้ ว นํ า ไป
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของตัวแปรการสร้างทีม
ทัง้ 4 ตั ว แปร และปรึก ษานั ก วิช าการเชี่ ย วชาญด้ า นกลยุ ท ธ์
นวัตกรรมอีก 3 ท่าน เพื่อสกัดตัวแปรโดยเชื่อมโยงรหัสในระดับ
ต่ างๆ แสดงข้อ มูล ที่แ ตกออกเป็ น หน่ ว ยย่ อ ยๆ ที่ม ีค วามหมาย
เฉพาะกลับเข้ามารวมกันเป็ นกลุ่มๆ ตามความหมายทีบ่ อกเรื่อง
เดีย วกัน เพื่ อ ทํ า ให้ข ้อ มูล เหล่ า นั น้ บอกความหมายเป็ นเรื่อ งๆ/
ประเด็นๆ ได้
4. สัมภาษณ์ เชิงลึก 3 ผูป้ ระกอบการอีกครัง้ เพื่อสร้าง
เป็ นกรอบแนวคิ ด ที่ ตึ ก ผลึก เพื่ อ วิเ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ ใ น
ภาพรวมทีแ่ สดงถึงทฤษฎีเชิงระบบตัง้ แต่ การปั จจัยสนับสนุ นจาก
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ภายในและภายนอกองค์การ กระบวนการทํางานของทีมงาน และ
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ขององค์การ

5. ผลการวิจยั และอภิ ปรายผล
5.1 ผลการวิจยั
5.1.1 สัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ และตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัย
การร่วมสร้างภายใต้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิ ด
ผลการวิเคราะห์ข ้อ มูล พบว่ า กลยุ ทธ์ทางนวัต กรรม
ของผูป้ ระกอบการยางพาราคือการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทีร่ ่วมกัน
พัฒนากับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ส่กู ารส่งออกระดับโลก
อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัวทีท่ าํ จากไม้ อุปกรณ์ก่อสร้าง และ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จาก ไม้ ย างพ าราอื่ น ๆ โด ย มุ่ งป ระดิ ษ ฐ์ จ าก
ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารของทั ง้ สองฝ่ ายเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข อง
กระบวนการผลิต ซึ่ งมีก ารนํ าความรู้จากเครือ ข่ า ยต่ างๆ จาก
ภายนอกเพื่ อ บู ร ณาการการร่ ว มมือ และพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมแบบเปิ ดให้มากขึน้ เพือ่ การยกระดับการใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสินทรัพย์ทางนวัตกรรมและร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์
ทีม่ ี รวมถึงความสามารถพิเศษและเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านรูปแบบ
การสร้างทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีผ่ ปู้ ระกอบการและมหาวิทยาลัยได้
วางไว้
ทัง้ นี้ ผู้ให้ขอ้ มูลตัวแทนจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจาก
มหาวิทยาลัยกล่าวว่า การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Co-Creation) เป็ น
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กลยุ ท ธ์ ท่ี เน้ น การปฏิ ส ัม พั น ธ์ (Interaction) มีก ารแลกเปลี่ย น
ความรู้ หรือความคิดเห็นที่แตกต่ าง โดยใช้นวัตกรรมให้เกิดการ
ทํางานในรูปแบบของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ "คลัสเตอร์" ซึ่งอาจ
เกิดจากความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับผูบ้ ริโภคหรือธุรกิจกับธุรกิจ
เพื่อสร้างมูล ค่ าหรือ คุ ณ ค่ าที่อ ยู่ในรูปแบบของสิน ค้าส่ งออกจาก
ยางพารา ดังนัน้ บทบาทของมหาวิทยาลัยคือการวิจยั นวัต กรรม
ท า งด้ า น ย า งพ าร า ร ว ม ทั ้ ง ถ่ า ย ท อ ด เท ค โน โล ยี ให้ กั บ
ภาคอุ ต สาหกรรม โดยวิจ ัย ตัง้ แต่ ต้ น นํ้ าเช่ น การปรับ ปรุ งพัน ธุ์
ยางพารา การวิเคราะห์ในระดับพันธุกรรม การควบคุมโรคต่ างๆ
ของต้นยางพารา ไปสู่ปลายนํ้ า เช่ น การแปรรูปผลผลิต จากยาง
เป็ น เฟอร์นิ เจอร์ อุ ป กรณ์ ก่อ สร้าง ไม้อ ัดและไม้บาง (Plywood
and Veneer) ไม้ยางแปรรูป (Sawn Timber) เป็ นต้น
5.1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจากตัวแทนของทีม
และนักวิชาการด้านนวัตกรรม
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของทีม
ผลจากการสั ม ภาษณ์ ตั ว แทนของที ม งานจาก 5
ผู้ ป ระกอบการและตั ว แทนจากศู น ย์ บ่ ม เพ าะวิ ส าหกิ จ จาก
มหาวิทยาลัยและนักวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์และบริหารธุรกิจ
นัน้ ซึ่งคณะผู้วจิ ยั ยึดกรอบของแนวคิด Robbins (2001) แล้วจึง
นํ าผลจากการสั ม ภาษ ณ์ มาวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อห า (Content
Analysis) แล้วจึงนํ าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
ด้วยการปรึกษานักวิชาการเชีย่ วชาญด้านกลยุทธ์นวัตกรรมอีก 3
ท่านโดยได้ผลวิจยั ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทีมจากการสัมภาษณ์ตวั แทนของทีมภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
ปัจจัยหลัก

1.บริ บท

2) องค์ประกอบ
และคุณสมบัติ

การวิ เคราะห์องค์ประกอบของที ม
องค์ประกอบย่อย
รายละเอียด
- เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานอื่น ๆ เช่น งานตรวจสอบ
1.1 ความพร้อมของทรัพยากร
งานขนส่ง และงานคงคลัง
ใหม่
- ความพร้อม และสมรรถนะทีด่ สี าํ หรับห้องปฏิบตั กิ าร
- การสนับสนุ นในการดึงศักยภาพของทีมวิจยั และพัฒนาให้ออกมาให้
1.2 การสนับสนุนจากผูน้ ําเชิงกล
ได้มากทีส่ ุด
ยุทธ์
- การสนับสนุ นทรัพยากรทีส่ ร้างคุณค่าของงานวิจยั
- เน้นหนักการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและให้รางวัลทีส่ ะท้อนถึงความ
1.3 ระบบการให้รางวัลของทีม
เป็ นทีมมากกว่ารายบุคคล
- ขึ้นอยู่กบั ขนาดของโครงการและงาน แต่โครงการวิจยั ส่วนใหญ่ อยู่ท่ี
2.1 ขนาดของทีมทีเ่ หมาะสม
8-12 คน
- วิธกี ารทํางานทีด่ จี ะช่วยลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตได้ เช่น
2.2 ความยืดหยุ่นทางกายภาพ
วิธกี ารติดตัง้ เครือ่ งจักรทีด่ จี ะช่วยลด Set up time
- สรรหาบุ ค ลากรที่ ม ี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน ให้ เป็ นผู้ ส ร้ า ง
ความสํ า เร็ จ ด้ า น ค วามคิ ด และน วั ต กรรม (innovation and idea
2.3 ความหลากหลายด้านความรู้ champion)
- การพัฒนาบุคลากรในระยะสัน้ อาทิ ฝึ กอบรมเกีย่ วกับการแก้ไขปั ญหา
อย่างสร้างสรรค์
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ปัจจัยหลัก

องค์ประกอบย่อย
3.1 บูรณาการความสามารถ

3) การออกแบบ
งาน

3.2 ความอิสระทางความคิด
3.3 สร้างความท้าทายใหม่
4.1 วิสยั ทัศน์ร่วมทีม

4) กระบวนการ

4.2 การจัดการความขัดแย้ง

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และคณะ

การวิ เคราะห์องค์ประกอบของที ม
รายละเอียด
การจัดการความรู้ท่เี ป็ นความรู้แฝง (tacit knowledge) และความรู้ช ดั
แจ้ง (explicit knowledge) โดยความรูท้ ม่ี าจากบุคลากรสามารถพัฒนา
เป็ นความรูข้ องทีมได้
- มีพ้ืน ที่ข องการแลกเปลี่ย นความรู้ส่ ว นบุ ค คลร่ ว มกับ ทีม เช่ น การ
นําเสนอรายงานความแตกต่างทางความคิดทีอ่ ยู่ในรูปแบบการอภิปราย
ร่วมหรือการสัมมนาร่วมกันกับหน่ วยงานภายนอก
- การวางระยะของเป้ าหมายระสัน้ เพือ่ ให้เห็นความสําเร็จชัวคราว
่
- การสร้างโจทย์วจิ ยั ทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนสูง เพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจ
- วิส ัย ทัศ น์ สํา หรับ งานระยะสัน้ หรือ โครงการ ที่ส ามารถสื่อ สารและ
ถ่ายทอดได้งา่ ย ไม่ยดื ยาวจนเกินไป
- การสร้างความเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน เพือ่ ลดการก้าว
ก่ายของบทบาทซึง่ กันและกัน
- การกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความรู้ แต่ไม่เกิดความแตกแยก

จากการสัมภาษณ์ ดงั กล่ าวได้ประเด็น เพิ่มเติมในส่ วนของปั จจัย
ความสํา เร็จ ในระดับ สากล ซึ่งแหล่ งข้อ มู ล ดังกล่ า วมาจากการ
อภิปรายร่ว มกัน ภายในทีมงานโดยสิง่ ที่ต้อ งสร้างความสามารถ
ใหม่ของทีมที่น อกเหนื อจากปั จจัย สนับสนุ น คือ การแลกเปลี่ย น
นวัตกรรมในรูปแบบของเครื่องมือของห้องปฏิบตั ิก ารหรือแม้แต่
องค์ความรูใ้ หม่ การค้นพบความรูใ้ หม่ซง่ึ มาจากการดูดซับความรู้
ซึ่งกันและกันภายในทีม การจัดการความต่ างของวัฒนธรรมต่ าง
ทีม่ าของสมาชิกในทีมซึ่งเป็ นการจัดการทีก่ ่อตัวขึน้ จากการทํางาน

ร่วมกัน และการรักษาความต่อเนื่องของการร่วมมือของการทํางาน
เป็ นทีม
ผลลัพธ์ความสําเร็จของทีมในการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม
ผลจาการสัม ภาษณ์ 3 ผู้ป ระกอบการรอบที่ส อง ได้
นํามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในภาพรวมทีแ่ สดงถึงทฤษฎีเชิงระบบ
ตั ง้ แต่ ก ารปั จจัย สนั บ สนุ นจากภายในและภายนอกองค์ ก าร
กระบวนการทํางานของทีมงานและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้ตามตาราง
ที่ 2

ตารางที่ 2 การอธิบายผลลัพธ์จากการทํางานของทีมภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิ ด
องค์การ

ผูป้ ระกอบการ

มหาวิ ทยาลัย

ผลลัพธ์จากการทํางานของที มงานภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิ ด
องค์ประกอบ
รายละเอียด
การสร้างมูลค่าเพิม่ นํ าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลงานหรือสิท ธิบตั รของ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
การลดต้นทุน รูปแบบการจัดจําหน่ าย วิธกี ารใหม่ในการทํางาน (Business
นวัตกรรมกระบวนการ
Process Reengineering: BPR)เพือ่ การยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ยกระดับคุณค่าและความน่ าสนใจของผลิตภัณฑ์จากยางพารา อีก
นวัตกรรมการตลาด
ทัง้ เป็ นการเพิม่ ช่องทางใหม่ของต่างประเทศ (จีนหรือทวียุโรป) เพือ่ นําเสนอ
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึน้
การทําสัญญาของการครอบครองงานวิจยั ภายใต้เงือ่ นไขข้อตกลงร่วมกับ
การจดสิทธิบตั ร
ผูป้ ระกอบการ
ความสามารถด้านการศึกษาและ จํานวนผลงานวิจยั ที่ได้นํ าไปใช้ในเชิง
ผลงานทางวิชาการ
พาณิชย์และการได้รบั การตีพมิ พ์
นักศึกษาเข้าร่วมฝึ ก งานกับบริษัท ที่ต รงกับสาขาความต้อ งการของตลาด
นักศึกษาฝึ กงาน
และการฝึ กใช้เทคโนโลยีนอกเหนือจากห้องปฏิบตั กิ ารในมหาวิทยาลัย
การให้ บ ริก ารสนั บ สนุ นผู้ ป ระกอบการอย่ า งเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ
บริการวิชาการ
ความสามารถความเป็ นผูป้ ระกอบการของเกษตรยางพาราของภาคใต้
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.2.1 การร่วมสร้างกลยุทธ์แบบเปิ ด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการและผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย
ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยการเข้าถึงแหล่งทุน
และโครงการวิจยั ทีท่ าํ งานร่วมกันในรูปแบบบนเครือข่ายไตรภาคี
(Triple Helix) รูปแบบดังกล่าวสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม
(Innovation Performance) เพื่ อ ค ว า ม ไ ด้ เป รี ย บ ใน แ ต่ ล ะ
อุ ต สาหกรรมได้ (Lach and Schankerman, 2003; Debackere
and Veugelers, 2005) ซึ่งมีก ารแลกเปลี่ย นประสบการณ์ องค์
ความรู้ด้ า นการผลิ ต การตลาด หรือ เทคโนโลยี จึง ทํ า ให้ เกิ ด
ความสามารถเชิงนวัตกรรม (Nonaka, 1991)
สํ า ห รั บ ก ารร่ ว มมื อ ระห ว่ างผู้ ป ระก อ บ การแ ล ะ
มหาวิทยาลัยนัน้ ต้องอาศัยข้อตกลงอย่างชัดเจน เนื่องจากมีเรื่อง
ของเงินทุน การใช้ห้องปฏิบตั ิการ หรือ การแลกเปลี่ย นบุ ค ลากร
เพื่อลดความเสีย่ งของความขัดแย้ง จึงเป็ นประเด็นสําคัญที่ต้องมี
ความมีความรอบคอบเป็ นอย่างรอบ สําหรับการพัฒนานวัตกรรม
แบบเปิ ดในมุมมองการเปิ ดกว้าง (Openness) ของผูป้ ระกอบการ
ที่ต้องมีการเชื่อมโยงกับเครือข่าย ซึ่งการให้คุณค่าของเครือข่าย
สามารถนํามาซึ่งทรัพยากรต่างๆ หรือแม้แต่ผเู้ ชีย่ วชาญ และองค์
ความรู้ใหม่ โดยอาศัย ความสามารถในการบู รณาการความรู้ท่ี
เชื่อมโยงจากภายในและภายนอกจนเกิดการเชื่อมโยงนวัตกรรม
ขึน้ (Yuttachai H.,at el. 2016) การกําหนดบทบาทที่ชดั เจนของ
มหาวิทยาลัยคือ การสร้างข้อตกลงร่วมของเงินทุนโครงการวิจยั
เพื่อกําหนดสิทธิการถือครองสิทธิบตั รและสิทธิทางเทคโนโลยี ซึ่ง
รูป แบบความร่ ว มมือ ที่ ร่ ว มกัน และผลงานส่ ว นหนึ่ ง สามารถ
ตอบสนองพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย (Brimble & Sripaipan,
1996)
5.2.2 องค์ประกอบของทีม
สํ า หรับ รู ป แบบการสร้า งที ม แต่ ล ะอุ ต สาหกรรมมี
โครงสร้างทีแ่ ตกต่างกัน (Robbins, 2005) ดังนัน้ ความชัดเจนของ
การประยุกต์จากแนวคิดสู่การเชื่อมโยงการปฏิบตั ิ จึงต้องมีความ
ระมัดระวังของการประยุกต์ดงั กล่าว ซึ่งต้องมีการเริม่ ต้นด้วยการ
กําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากร
และกระบวนการใหม่จงึ ส่ งผลให้ทีม มีประสิทธิผ ล และส่ งผลต่ อ
ความสัมพันธ์ในทีมอีกด้วย (Meuse, 2009) สําหรับองค์ประกอบ
นัน้ คณะผู้ว ิจ ัย ได้ป ระยุ ก ต์ ใช้แ นวคิด ของ Robbin (2005) ที่ไ ด้
กําหนดองค์ประกอบหลักได้แก่ บริบท คุณ สมบัติ การออกแบบ
งาน และกระบวนการ ซึ่ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ นั ้ น เป็ นไปต าม
แหล่งข้อมูลที่ได้จากที่ประกอบการและมหาวิทยาลัย โดยมีความ
ใหม่และความแตกต่ างจากแนวคิดเดิมคือองค์ประกอบย่อยอาทิ
เช่น 1) บริบททีต่ ้องมีความพร้อมของทรัพยากรใหม่ บทบาทของ
ผู้นํ าเชิงกลยุ ท ธ์ และระบบการให้ร างวัล (McGourty & Meuse,
2001; Thompson, 2000) 2) คุณสมบัตทิ ่มี ขี นาดเหมาะสม ความ
ยืดหยุ่นทางกายภาพและความหลากหลายด้านความรู้ (Shonk,
1982; Lafasto & Larson, 2001; Katzenbach & Smith, 1993) 3)
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คุณสมบัตทิ ่ปี ระกอบด้วยความสามารถขององค์การในการบูรณา
การ ทางอิสระทางความคิดและสร้างความท้าทายใหม่ (Lafasto &
Larson, 2001; Baker & Gardner, 1998) และ4) กระบวนการซึ่ง
เป็ นองค์ประกอบสําคัญทีก่ าํ หนดทิศทางด้วยการกําหนดวิสยั ทัศน์
ร่วมของทีมและมีการจัดการความขัดแย้ง (Wellins, 1991; Smith,
2003) ทุกองค์ประกอบสามารถวัดเป็ นผลงานของทีมทีส่ อดคล้อง
กับเป้ าหมายทีว่ างไว้รวมถึงผลการดําเนินงานและความพึง่ พอใจ
ของบุคลากรในทีมได้อกี ด้วย (Robbin 2005)
5.2.3 ปั จจัยความสําเร็จของการสร้างทีม
นอกเหนื อ จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อ สร้างการ
เชื่ อ ม โย งค วาม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ระบ บ ค ณ ะผู้ ว ิ จ ั ย ได้ ค้ น พ บ
ความสามารถที่ต้อ งสร้างขึ้น จากความร่ ว มมือ ที่น อกเหนื อ จาก
ข้ อ ตกลงในการกํ า หนดกลยุ ท ธ์ น วัต กรรมแบบเปิ ดคื อ การ
แลกเปลีย่ นนวัตกรรม ทีห่ มายถึงการแลกเปลีย่ นนวัตกรหรือองค์
ความรู้ทม่ี อี ยู่เข้ามาสู่พ้นื ทีข่ องการระดมความคิดภายใต้ความท้า
ทายใหม่ ๆ เพื่ อ ค้ น พบความรู้ใหม่ สู่ ก ารสร้า งสรรค์ ผ ลงานเชิง
น วั ต ก ร ร ม (Vicharn P., 2 0 0 5 ; Collison & Parcell, 2004;
Scarbrough, 2003 ) การจัด การของความแตกต่ า งของทีม ที่ ม ี
บุคลากรที่มาจากต่ างที่มาต่ างความคิด อีกทัง้ ยังต้องสร้างความ
สมดุลของทีมเพื่อการปรับตัวด้านวัฒนธรรมองค์การภายในทีมที่
ต้องเพิม่ ขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณ์เพื่อให้เกิด
เป็ นพฤติก รรมที่ต้ อ งตอบสนองสถานการณ์ ค วามขัด แย้ ง ได้
ตลอดเวลา (Darroch & McNaughton, 2002; Chuang, 2004;
Yang & Chen, 2007) และทัง้ นี้ตอ้ งรักษาความมีเสถียรภาพความ
สมดุลหรือความต่อเนื่อง
ของการทํ า งานเป็ นที ม ตลอดระยะเวลาจนเสร็จ สิ้น
โครงการ ซึ่งแนวคิดนี้ สามารถใช้ได้ก ยั ทีมที่อ ยู่ในระหว่างกอ่ ต งั ้
หรือทีมทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการได้ ดังนัน้ การมีปัจจัยความสามารถ
ดังกล่ าวสามารถส่ งผลให้ผู้ป ระกอบการสามารถยกระดับ สู่ก าร
ส่งออกได้

6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจยั
การศึกษารูปแบบของการสร้างทีมเพื่อพัฒนากลยุท ธ์
นวัตกรรมแบบเปิ ด (Open Innovation) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกยางพ าราภ าคใต้ นั ้น มี ก ารทบทวน
วรรณกรรมและแนวคิดต่ างๆ เพื่อสร้างเป็ น ทฤษฎีเชิงระบบ ดัง
ภาพที่ 2
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การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) จากการร่วมมือระหว่าง...
การสนับสนุนและ
นโยบายจากภาครัฐ
- แนวคิด Thailand 4.0
- แนวคิด Triple Helix
การกําหนดกลยุทธ์
นวัตกรรมแบบเปิ ด
จากผูป้ ระกอบการ
-

การวิจยั ทีเ่ ปิ ดกว้าง
คุณค่าของเครือข่าย
การเชือ่ มโยงนวัตกรรม
การใช้ประโยชน์จาก
ความรูท้ งั ้ ภายในและ
ภายนอก
บทบาทมหาวิ ทยาลัย

- ความชัดเจนของความ
ร่วมมือ
- เงินทุนร่วมของ
โครงการวิจยั
- สิทธิทางเทคโนโลยี

องค์ประกอบของที ม
1) บริบท
- ความพร้อมของทรัพยากรใหม่
- การสนับสนุนจากผูน้ ําเชิงกลยุทธ์
- ระบบการให้รางวัลของทีม
2) องค์ประกอบและคุณสมบัติ
- ขนาดของทีมทีเ่ หมาะสม
- ความยืดหยุ่นทางกายภาพ
- ความหลากหลายด้านความรู้
3) การออกแบบงาน
- บูรณาการความสามารถ
- ความอิสระทางความคิด
- สร้างความท้าทายใหม่
4) กระบวนการ
- วิสยั ทัศน์ร่วมทีม
- การจั
ง
ปัจจัดยการความขั
ความสําเร็ดจแย้
ของการสร้
างที ม
1.การแลกเปลีย่ นนวัตกรรม
2.การค้นพบความรูใ้ หม่
3.การจัดการความแตกต่างของวัฒนธรรม
4.การรักษาความต่อเนื่อง

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และคณะ
ผลลัพธ์ของผู้ประกอบการ
1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
- สร้างมูลค่าเพิม่ และ นําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผลงานหรือสิทธิบตั ร
2) นวัตกรรมกระบวนการ
- การลดต้นทุนการผลิต
- วิธกี ารผลิตใหม่ๆ
3) นวัตกรรมการตลาด
- การเพิม่ ช่องทางใหม่
- สร้างการรับรูผ้ ลิตภัณฑ์ใหม่
ผลลัพธ์ของมหาวิ ทยาลัย
1) การจดสิทธิบตั ร
- สิทธิ ์การถือครองผลงานวิจยั
2) ผลงานทางวิชาการ
- จํานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์
- การต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3) นักศึกษาฝึ กงาน
- การฝึ กทักษะด้านเทคโนโลยี
- ประสบการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้
4) บริการวิชาการ
- การสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
ยางพาราของภาคใต้

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงระบบของการสร้างทีมงานเพือ่ พัฒนากลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิ ด (Open Innovation) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผูป้ ระกอบการส่งออกยางพาราภาคใต้
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
จากภาพที่ 2 สามารถสรุปความสัมพันธ์ผลการวิจยั และ
สามารถสร้างรูปแบบการสร้างทีมงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายในเชิง
นวัตกรรมนัน้ ที่ประกอบไปด้วยปั จจัย สนับสนุ น จากภาครัฐ การ
กํ า หนดนโยบายของกลยุ ท ธ์ ข องผู้ ป ระกอบการ บทบาทของ
มหาวิทยาลัย องค์ประกอบของทีมปั จจัยความสําเร็จระดับสากล
และผลลัพ ธ์ท่เี กิดขึ้น ซึ่งปั จจัย สนับสนุ น จากภาครัฐประกอบไป
ด้วย แนวคิด Thailand 4.0 เครือข่ายไตรภาคี (Triple Helix) และ
การส่ งเสริม งานวิจ ัย ระดับ มหภาคที่ต้ อ งมีก ารสนั บ สนุ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง และการกําหนดกลยุทธ์ของผูป้ ระกอบการสําหรับแนวคิด
นวัตกรรมแบบเปิ ดที่ต้องมีการเปิ ดกว้างของการวิจยั มีเครือข่าย
ความร่ว มมือ ที่เชื่อ มโยงนวัต กรรม และมีก ารใช้ป ระโยชน์ จาก
ค วาม รู้ ท ั ้ง ภ าย ใน และภ าย น อ ก โด ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี อ ย่ า งมีค วามต่ อ ตลอดระยะเวลาโครงการ
(Project) เพือ่ ร่วมกําหนดรูปแบบของการทํางานเป็ นทีม

สําหรับองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของการทํางานเป็ นทีม คือ
1) บริบทต่ างๆ ของทรัพยากร ผู้นําเชิงกลยุทธ์ และระบบการให้
รางวัล 2) องค์ประกอบและคุ ณ สมบัติ อาทิเช่ น ขนาดของทีมที่
เหมาะสม ความยืดหยุ่นทางกายภาพ และความหลากหลายด้าน
ความรู้ 3) การออกแบบงานที่ต้องมีการบูรณาการความสามารถ
การสร้า งอิ ส ระทางความคิ ด และความท้ า ทายใหม่ ๆ และ 4)
กระบวนการที่ต้องบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ร่วม และความสามารถในการ
จัดการความขัดแย้งภายในทีม ทัง้ นี้ยงั มีปัจจัยที่ความสําเร็จของ
ทีมในระดับสากล คือการแลกเปลีย่ นนวัตกรรม การค้นพบความรู้
ใหม่ การจัด การความต่ า งของวัฒ นธรรม และการรัก ษาความ
ต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ของการทํางานเป็ นทีมภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรม
แบบเปิ ดนัน้ สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมของผูป้ ระกอบการ
คื อ 1) นวัต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และ นํ าเสนอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให ม่ และมี ผ ลงานหรื อ สิ ท ธิ บ ั ต ร 2) นวั ต กรรม
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กระบวนการ ที่สามารถลดต้น ทุ น การผลิต และสร้างวิธีก ารผลิต
ใหม่ๆ ได้ และ3) นวัตกรรมการตลาดทีเ่ พิม่ ช่องทางทางการตลาด
ใหม่และสร้างการรับรูผ้ ลิตภัณฑ์ใหม่ สําหรับผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ของ
มหาวิท ยาลัย คือ จํา นวนการจดสิท ธิบ ัต ร จํา นวนผลงานทาง
วิช าการ ประสบการณ์ ข องนัก ศึก ษาฝึ ก งาน และการให้บ ริก าร
วิชาการ
6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กําหนดเป็ นข้อปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบการในการให้ความ
ร่ว มมือ กับ มหาวิท ยาลัย ในทุ ก ส่ วนแผนงาน อาทิ ฝ่ ายการผลิต
การตลาด หรือ หน่ ว ยงานภายในองค์ ก ารที่ เกี่ย วข้อ งกับ การ
ยกระดับความเป็ น ผู้ประกอบการของการส่ งผลิต ภัณฑ์ท่มี าจาก
ยางพาราไทย ทัง้ นี้ไ ม่เพีย งแต่ ส่งทีมวิจยั และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
เพีย งเท่ านัน้ อาจเป็ น ฝ่ ายงานด้านการพัฒ นาทุน มนุ ษ ย์ท่มี กี าร
แลกเปลี่ ย น บุ คลากร อาทิ เ ช่ น การส่ ง บุ คลากรเข้ า ไปอยู่
ห้องปฏิบตั ิการในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ น การดูดซับความรู้ใหม่ๆ
จากแวดวงวิช าการ โดยการเข้าถึงฐานข้อ มูล ด้านการวิจยั ของ
ต่างประเทศเพือ่ เป็ นแนวทางของการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ หรือแม้แต่
การแลกเปลีย่ นเทคโนโลยีทม่ี กี ารร่วมลงทุนด้านซอฟแวร์ โดยเป็ น
การลงทุ น ระยะสัน้ ให้ นั ก ศึก ษาเป็ นผู้พ ัฒ นาระบบภายในของ
องค์การเพือ่ เป็ นระบบสนับสนุนเฉพาะทาง ซึ่งทัง้ หมดนี้ต้องอาศัย
การทํ า งานเป็ นทีม ร่ว มกัน ระหว่ า งตัว แทนผู้ป ระกอบการและ
มหาวิทยาลัย แต่สงิ่ หนึ่งทีค่ ํานึงคือ รูปแบบของการทํางานร่วมกัน
ต้องอยู่ในกรอบใหญ่ของกลยุทธ์การพัฒนาของผูป้ ระกอบการหรือ
องค์การ
6.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์
ความน่ าสนใจเพิ่ม เติม ของการศึก ษาครัง้ นี้ ค ือ การ
ค้นพบของปั จจัยความสําเร็จระดับสากลทีต่ อ้ งสนับสนุ นระบบการ
ทํางานเป็ นทีมเพือ่ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีป่ ระกอบ
ไปด้ว ย การแลกเปลี่ย นนวัต กรรม การค้น พบความรู้ใหม่ การ
จัดการความแตกต่างของวัฒนธรรม และการรักษาความต่ อเนื่อง
ซึง่ องค์ประกอบของปั จจัยเหล่านี้เกิดจากแหล่งข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ จริง
จากการทํ า งานเป็ นที ม ระหว่ า งตั ว แทนผู้ ป ระกอบการและ
มหาวิทยาลัย ทัง้ นี้อ าจต้อ งขยายความของแต่ ล ะประเด็น ต่ างๆ
เพื่อสร้างความชัดเจน อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนนวัต กรรมที่เป็ น
การแลกเปลี่ย นองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัต กร เป็ นต้ น
สําหรับผู้ประกอบการแต่ ละอุตสาหกรรมย่อมมีความแตกต่ างต่ อ
การนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนัน้ การวิเคราะห์
ในแต่ ละปั จจัย เฉพาะด้านจึงต้อ งมีค วามชัดเจนทางด้านแนวคิด
และการป ฏิ บ ั ติ จ ริ ง ของระบบการสร้ า งที ม เพื่ อก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดของการสร้างผลการดําเนินงานด้านนวัตกรรม

Somnuk Aujirapongpan et al.
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งานวิจยั ฉบับนี้ ได้รบั ทุ น สนับ สนุ น จากโครงการวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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