
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

เลขท่ีคำขอ                         .  หมายเลขผูส้มัคร 
วัน เดือน ปี                        . 

แบบย่ืนคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

(*) ที่อยู่ท่ีจัดส่ง
เอกสาร และ

สามารถติดต่อได้ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน              ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน       ที่อยู่สถานทีท่ำงาน  

     /   

             รหัสองค์กรรับรอง 
เจ้าหน้าท่ีรับคำขอ                                           . 
ตำแหน่ง                                                       . 

สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ        ข้าราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
 พนักงานเอกชน     ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว    
 นักศึกษา     อื่นๆ                                   . 

1. ข้อมูลผู้ยืน่คำขอเข้ารับการประเมิน (ผู้สมัคร)      หมายเหตุ (*) กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ        .       

สาขา        วิจัยและพัฒนา                             อาชีพ          อาชีพนักวิจัย                                          ชั้น      8       .   

ประวัติผู้สมัคร 

0 8  0 4  2 5 0 2   นาย     นาง      นางสาว          วัน-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด                                                                       อาย ุ    64        ปี    

(*)ชื่อ            ดร.จงด ี        นามสกลุ         พฤกษารักษ ์                        ศาสนา          พุทธ              สัญชาติ          ไทย         . 
(*)ชื่อ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นวรรค 1 ช่องระหว่างช่ือกับนามสกุล) 
 D R   J O N G D E E  P h u g s a r u g                  

 

3 - 8 3 0 3 - 0 0 4 1 5 - 2 3 - 8 (*)เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 

 (*) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

ที่อยู่                         19/11                    หมู่ที ่   -      ตรอก/ซอย            -                  ถนน     ศรีสุนทร                         .  

8 3 1 1 0 ตำบล/แขวง        ศรีสุนทร         อำเภอ/เขต       ถลาง            จังหวัด    ภูเก็ต         รหัสไปรษณีย ์

0 8 7 3 8 8 1 4 7 7 (*)เบอร์โทรศัพท์มือถือ  -
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เบอร์โทรศัพท์  

(*) อีเมล์      jongdee57@gmail.com                                . 
 

 ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ปัจจุบนั 

ที่อยู่                        08                     หมู่ที ่  -       ตรอก/ซอย           -                   ถนน        ศรีสุนทร                      .  
8 3 1 1 0 ตำบล/แขวง         เชิงทะเล      อำเภอ/เขต        ถลาง             จังหวัด   ภูเก็ต         รหัสไปรษณีย ์

0 8 7 3 8 8 1 4 7 7 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  - - - - - - - - - เบอร์โทรศัพท์  

ที่อยู่ที่ทำงาน / สถานศึกษา 

ชื่อสถานที่ทำงาน (ชื่อตามนิติบุคคล)      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                    
หน่วยงาน       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา          ที่อยู ่                      1                                             . 
หมู่ที ่     -          ตรอก/ซอย           -                   ถนน        อู่ทองนอก                            .  

1 0 3 0 0 ตำบล/แขวง      ดุสิต   -             อำเภอ/เขต        ดุสิต         จังหวัด   กรุงเทพมหานคร         รหัสไปรษณีย์                           

0 2 1 6 0 1 0 2 3   เบอร์โทรศัพท์  - - - - - - - - - - - โทรสาร 

เว็บไซต์                                                                                                                                        
 

oto 1” 



2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากขอ้มูลปัจจุบันลงไป) 

ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 Ph.D., ปรด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2 Ph.D., ปรด. นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 กศ.ม.. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ(มศว)สงขลา 

4 วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

5 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

3. ประวัติการทำงาน (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ลำดับ 
ปี พ.ศ. 

ตำแหน่ง / สังกัด บริษัท / หน่วยงาน 
จาก ถึง 

1 2562 ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 2529 2559 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรียงจากข้อมูลปจัจุบนัลงไป) 

ลำดับ ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ 

1 หนังสือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 หนังสือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 เกียรติบัตรคุณค่าศิษย์เก่าดีเด่น  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล 

4 หนังสือรับรองตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

5 เกียรติบัตรเหรียญทองวิจัยชั้นเรียน สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

6. เกียรติบัตรครูดีศรีภูเก็ตคุรุสภาเขตพ้ืนที่ฯ 

7. เกียรติบัตรงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับดี  สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

8. เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนฯ 

9. เกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

10. เกียรติบัตรครูดีเด่น สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

11 เกียรติบัตรครูวิชาการดีเด่น  ชมรมการศึกษาเอกชนฯ 

12 เกียรติบัตรครูผู้มีจริยศึกษาดีเด่น  กระทรวงศึกษาธิการ 

13 โล่ครูผู้มีจริยศึกษาดีเด่น  กระทรวงศึกษาธิการ 

14. โล่ครูดีเด่น  สมาคมโรงเรียนราษฎ์แห่งประเทศไทย 

5. ประวัติการอบรม / ประสบการณ์อื่นๆ 



3 

 

 

 

 

 

ลำดับ การฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ สถานที ่

1 
ประกาศนียบัตรผ่านอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ข้อความชุดโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 
ประกาศนียบัตรผ่านอบรมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6. เอกสารประกอบการยื่นคำขอเขา้รับการทดสอบสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ      

  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป  
  ประวัติการทำงานปัจจุบัน (Resume) จำนวน 2 ชุด 
  สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา)  จำนวน 2 ชุด 
  สำเนาทะเบยีนบ้าน (รับรองสำเนา)   จำนวน 2 ชุด      
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา)   จำนวน 2 ชุด        
  หนังสือรับรองการผา่นงาน  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด       
  ตัวอย่างผลงาน กิจกรรม หรอืรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากรตามขอบข่ายท่ีกำหนด (ถ้ามี) 

7. การชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผู้สมัครมีความประสงค์ 
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเข้าไปสร้างเอกสาร Pay-in Slip                               
 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องค์กรท่ีมีหน้าที่รับรองฯ ที่สมัครประเมิน  

ช่องทางการนำเอกสาร Pay-in Slip ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 
1. ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ (KTB Teller Payment) ค่าธรรมเนยีม 15 บาทต่อรายการ 
2. ชำระเงินผ่าน KTB ATM ค่าธรรมเนียมในเขต 10 บาทต่อรายการ, นอกเขต 20 บาทต่อรายการ 
3. ชำระเงินผ่าน Internet (KTB NetBank) ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ 

หมายเหตุ 
- ค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนยีมการทำรายการของธนาคารกรุงไทยไม่ใช่ค่าธรรมเนยีม ที่สถาบันฯ กำหนด 
- กรณีในเอกสาร Pay-in Slip มียอดชำระรวมเกิน 50,000 บาท ตอ่รายการ ค่าธรรมเนียม 15 บาทตอ่รายการ + 0.1% ของยอดชำระ 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 ชำระเงินแล้ว (หน.การเงิน) 
      (ลงช่ือเจ้าหน้าที่                                   ) 

 บันทึกเข้าระบบฐานข้อมลูแล้ว 
      (ลงช่ือเจ้าหน้าที่                        ) 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครแล้ว ถูกต้องตรงตามทีผู่้สมัคร
กรอกทุกประการ 
      (ลงช่ือเจ้าหน้าที่                                             ) 

การตกลงรับข้อมูลข่าวสาร 
 

ท่านสนใจรับขอ้มูลข่าวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ ไม่ 
 



 

1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
1.1. กรณีบาดเจ็บ ระหว่างการประเมิน ผู้เขา้รับการประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยพิสูจน์แลว้ว่า ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ประเมิน หรือ 

เจ้าหน้าที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
1.2. องค์กรทีม่ีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ ผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สามารถเปลีย่นแปลงขั้นตอน หรือวธิีการประเมินให้มี

ความสอดคล้อง และเหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพ เพือ่ให้ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงสมรรถนะได้ตามมาตรฐานอาชีพ  
1.3. หากมีขอ้สงสัยในขั้นตอนการประเมิน หรือ หลักฐานในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันมสีิทธิระงับ หรือ ถอดถอนผลการ

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนั้นได ้
1.4. หากมีขอ้สงสัยในหลักฐานของการประเมิน สถาบัน หรือ ผู้ที่สถาบันมอบหมาย หรือ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ หวัหน้าคณะของผู้

ประเมินสมรรถนะของบุคคล สามารถให้ผู้ขอเข้ารับการประเมิน แสดงผลเพิ่มเติม หรือ ถกูประเมินใหม่ได้ โดยผู้ขอเข้ารับการประเมินเป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายทั้งสิน้ 
1.5. คำตัดสินของ หัวหนา้คณะผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
2.1. สถาบันจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพือ่ใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์หรือใหข้้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง สำรวจ

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการประเมินในกิจการ หรือกจิกรรมของ สถาบันฯ เท่านั้น 
2.2. สถาบันขอรับรองวา่จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สถาบันฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากผู้เข้ารับการประเมินเท่านั้น 
2.3. ในกรณีที่สถาบันได้ว่าจ้างหนว่ยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เข้ารับการประเมิน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิง

สถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ สถาบันเป็นต้น จะกำหนดให้หนว่ยงานที่ได้วา่จา้งให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เข้ารับการประเมินและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสถาบัน 

3. การรับรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
- ข้อมูลตามทีร่ะบไุว้ในคำขอ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงทุกประการ 

   ท่านสนใจรับ    ข้อมูลข่าวสาร   ข้อเสนอพิเศษ  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

ข้อกำหนดของผู้เข้ารับการประเมิน 
1. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องแสดงตนก่อนเวลานัดหมายเพื่อขอรับการ

ประเมิน อย่างน้อย 30 นาที  
2. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
3. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจำเป็นตามแต่

กรณี ตามท่ีองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองได้แจ้งต่อผู้เข้ารับการประเมิน 
4. กรณี ท่ีผู้เข้ารับการประเมิน ไม่ได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ครบถ้วน 

ผู้เข้ารับการประเมิน ยินดีดำเนินการตามความเห็นของผู้ประเมิน 

5. ผู้เข้ารับการประเมิน สามารถตรวจสอบผลการประเมิน ด้วยตนเอง
ผ่านเว็บไซต์  https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 

 

 

         

บัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล 
 
 

                                 นาย     นาง      นางสาว            
                          ช่ือ    ดร.จงดี                    
                           นามสกุล     พฤกษารักษ์                                 
                           คุณวุฒิ       บริญญาเอก  Ph.D

 
,     

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาบริหารธุรกิจ 
        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขานวัตกรรมการจัดการ 
                                                                                         
วันท่ี   30  เดือน    มกราคม   พ.ศ.  2566  . เวลา   10.00  น.              
         ณ   สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย                                           

. 
                                        

       ดร.จงดี   พฤกษารักษ์    . 
(ลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ) 
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- ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ ข้อสงวนสิทธิ ขอบเขตความรับผิดชอบ นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให ้
สถาบันใช้ข้อมูลตามที่สถาบันเห็นสมควร 

- ข้าพเจ้าได้ชำระค่าธรรมเนยีมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามคำขอนี้ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด 

 

      ยอมรับข้อตกลงและลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

   
 

                                                                                     ลงชื่อ                               ผู้ยื่นคำขอ 

                                                                                        (        ดร.จงดี   พฤกษารักษ ์           ) 
                                                                                   วันที่    19     /  ธ.ค.      / 2565   .         

หากมีขอ้สงสยั หรอื ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดตอ่ สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรือผ่าน เว็บไซต์ https://tpqi-net.tpqi.go.th 

 

 

            

 เอกสารหลักฐานประกอบ ข้อ 4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรียงจากข้อมูลปัจจุบนัลงไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางนัดหมายการประเมิน 
 

วันที่ รอบการประเมิน ผู้ประเมิน 

   

     

     
     

   

   
   
 

 บันทึก 
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    5.ประวัติการทำงานปัจจุบัน (Resume) จำนวน 2 ฉบับ 

 ฉบับท่ี 1 ประวัติการศึกษา การรับราชการ การศึกษาดูงาน งานวิชาการ/วิจัย และประสบการณ์วิชาชีพ  
 

1) ชื่อ   ดร.จงดี   พฤกษารักษ ์  
1.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง - อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เป็นเจ้าของ ผู้ประกอบการ บริษัทปั้มน้ำมัน  ปตท.เชิงทะเลปิโตรเลียม  ปตท.ทินเลปิโตรเลียม 
เชิงทะเลคอฟฟี   ทินเลคอฟฟีฮับ และ 7-11 ในปั้มปตท.เชิงทะเลปิโตรเลียม และ.ปตท.ทินเล 
ปิโตรเลียม  จังหวัดภูเก็ต 

1.2   อดีตดำรงตำแหน่งทางการบริหาร 
ครสูอนคณิตศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

  1.3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์   
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่5 เบญจมดิเรกคุณากรณ์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่4 จตุถดิเรกคุณากรณ์ 
2) การศึกษา   
 ปริญญาเอก ปร.ด. (Ph.D.) สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ปริญญาเอก ปร.ด. (Ph.D.) สาขานวัตกรรมและการจัดการ         
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปริญญาโท  กศ.ม  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ(มศว)สงขลา 
 ปริญญาตรี  วท.บ.สาขา คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ปริญญาตรี  วท.บ.สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 ประกาศนียบัตรครูมัธยมวิชาชีพ(.พม.) จากกระทรวงศึกษาธิการ  
 ม.ศ.5 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 
 มัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
 ประถมศึกษาปีที่ 7  จากโรงเรียนบ้านเชิงทะเล  จังหวัดภูเก็ต 
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  3).  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม  
    ผู้ควบคุมงานวิจัย  เรื่องแบบจำลองความสำเร็จของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

Model of success of tourist attraction potential in Phuket 
 

     ผู้ควบคุมงานวิจัย  เรื่อง ภาพลักษณ์ฯ ส่วนประสมทางการตลาดฯ  นวัตกรรมฯ  ความ

ไว้วางใจฯ  การตัดสินใจฯ ที่ส่งผลต่อความภักดีสถาบันกวดวิชาในอนาคตจังหวัดภูเก็ต 
 

 4).  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแนะแนวทางการศึกษา   
- ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายการบริการวิชาชีพส ู่ชุมชนของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย ด้านอาชีวศึกษา  ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประเมินรางวัลพระราชทานสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 
- ภาครัฐและเอกชน 

--------------------------------------- 

 

ฉบับท่ี 2 ประวัติการศึกษา การรับราชการ การศึกษาดูงาน งานวิชาการ/วิจัย และประสบการณ์วิชาชีพ  
 

1) ชื่อ   ดร.จงดี   พฤกษารักษ์   
    1.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง - อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เป็นเจ้าของ ผู้ประกอบการ บริษัทปั้มน้ำมัน  ปตท.เชิงทะเลปิโตรเลียม  ปตท.ทินเลปิโตรเลียม 
เชิงทะเลคอฟฟี   ทินเลคอฟฟีฮับ และ 7-11 ในปั้มปตท.เชิงทะเลปิโตรเลียม และ.ปตท.ทินเล 
ปิโตรเลียม  จังหวัดภูเก็ต 

           1.2 อดีตดำรงตำแหน่งทางการบริหาร 
ครสูอนคณิตศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
 
 



 
 

            1.3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์   
           - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย   ป.ม. 

                           - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์มช้างเผือก   ป.ช.  
2) การศึกษา   
 ปริญญาเอก ปร.ด. (Ph.D.) สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ปริญญาเอก ปร.ด. (Ph.D.) สาขานวัตกรรมและการจัดการ         
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปริญญาโท  กศ.ม  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ(มศว)สงขลา 
 ปริญญาตรี  วท.บ.สาขา คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ปริญญาตรี  วท.บ.สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 ประกาศนียบัตรครูมัธยมวิชาชีพ(.พม.) จากกระทรวงศึกษาธิการ  
 ม.ศ.5 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 
 มัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
 ประถมศึกษาปีที่ 7  จากโรงเรียนบ้านเชิงทะเล  จังหวัดภูเก็ต 
3).  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม  

 ผู้ควบคุมงานวิจัย  เรื่องแบบจำลองความสำเร็จของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
     ผู้ควบคุมงานวิจัย  เรื่อง ภาพลักษณ์ฯ ส่วนประสมทางการตลาดฯ  นวัตกรรมฯ   
     ความไว้วางใจฯ  การตัดสินใจฯ ที่ส่งผลต่อความภักดีสถาบันกวดวิชาในอนาคตจังหวัดภูเก็ต 

4).เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแนะแนวทางการศึกษา   
- ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายการบริการวิชาชีพส ู่ชุมชนของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย ด้านอาชีวศึกษา  ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประเมินรางวัลพระราชทานสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 
- ภาครัฐและเอกชน 

--------------------------------------- 
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1. หนังสือการรับรองการผ่านงาน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้สำหรับประกอบการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง  

                                 
  30/01/2566  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้สำหรับประกอบการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะอาชีพบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เท่านั้น 

รับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง  

                                 
  30/01/2566  

 



















 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอทิธิพลตอ่ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 

Causal Model of Factors Influencing The Business Performance of Small and 
Medium Enterprises in Bangkok Metropolitan Region. 
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รายงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย 
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หัวข้อวิจัย ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 

ผู้วิจัย จงดี พฤกษารักษ ์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สาขา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
พ.ศ. 2563 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบจำลองเชิงสาเหตุของตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพ
และปริมณฑลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและ
อิทธิพลรวมของตัวแปรต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
กรุงเทพและปริมณฑล 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบจำลองเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล โดยการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครือ่งมือวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.953  ซึ่ง
มีความเชื่อถือได้สูงจึงนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 250 ชุด จากนั้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถิตเิชิง
พรรณนา วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.60 มีอายุอยู่
ระหว่าง 30-40 ปี จำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.40 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับปริญญา
ตรี มีจำนวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20 นอกจากนี้อายุของกิจการส่วนใหญ่ ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 
82 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.80 สำหรับประเภทธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพาณิชยกรรม จำนวน 97 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 38.80 ผลการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยพบว่า ปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือปัจจัยนวัตกรรม ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด และคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ ตามลำดับ นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์ การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง
รูปแบบของกรอบแนวคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความกลมกลืน (Model Fit) มีค่าทดสอบดังนี้ Chi-
square ( 2 ) = 47.268, df = 39, CMIN/DF ( 2 /df )=  1.212, p=.171, GFI=.969, CFI=.997, 
AGFI=.938, NFI=.983, RMR= .013, RMSEA= .029, PCLOSE=.895 โดยผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจ ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยนวัตกรรม พร้อมกับได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยการ
มุ่งเน้นการตลาด และปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอัตราการผัน
แปรของผลการดำเนินงานของธุรกิจสามารถอธิบายได้  ร้อยละ 99 (R2=0.99) อีกทั้ ง ปัจจัย
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คุณลักษณะของผู้ประกอบการและปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาดได้ส่งอิทธิพลทางอ้อมในเชิงบวกต่อผล
การดำเนินงานของธุรกิจอีกด้วย อย่างไรก็ตามการที่องค์กรมุ่งเน้นด้านวัตกรรม การมุ่งเน้นการตลาด 
และการมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ SMEs ในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันภายในกลุ่มธุรกิจเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการประสบความสำเร็จเหนือกว่า
คู่แข่งในระยะยาว ตลอดจนผู้บริหารหรือผู้จัดการทุกระดับในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
และการวางแผนกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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Abstract 

The objective of the study was to 1) examine the congruence between the empirical 

data and a causal model of the factors affecting the implementation of SMEs in the 

Bangkok Metropolitan Region; 2 ) study the direct, indirect, and total effects of the 

factors on the implementation of SMEs in the Bangkok Metropolitan Region, and 3 ) 

develop a causal model of the factors affecting the implementation of SMEs in the 

Bangkok Metropolitan Region. The researcher used a quantitative research method in 

which a questionnaire was used for the collection of the data. The validity of the 

instrument tested by Cronbach’s alpha = 0.953, representing high reliability. 

Therefore, 250 sets of the questionnaire were used for collecting the data from 

SME entrepreneurs in the Bangkok Metropolitan Region. Then, the data were analyzed 

by using descriptive statistics, confirmatory factor analysis (CFA), and structural causal 

relationship analysis.  According to the results, it was found that 154 of the samples 

were male (61.60%), 96 of them were aged between 30-40 years old (38.40%), and 

148 had graduated with a bachelor’s degree (59.20%). Eighty-two of the SMEs had 

been operating for less than five 5 years (32. 80%), and 97 SMEs were commercial 

businesses (38. 80%). From the results of the CFA, it was found that the business 

performance had the highest mean, followed by innovation, marketing orientation, and 

the entrepreneur’s characteristics, respectively. According to the results of the 

congruence between the conceptual framework and the empirical data, the model fit 

was found with the following tested values, i.e., Chi-square ( 2 )=47.268, df=39, 
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CMIN/DF ( 2 /df )=1.212, p=.171, GFI=.969, CFI=.997, AGFI=.938, NFI=.983, RMR=.013, 

RMSEA=.029, and PCLOSE=.895. The business performance was positively and 

significantly affected by innovation, marketing orientation, and the entrepreneur’s 

characteristics. The variation rate of the business performance could be explained at 

99% ( R2 = 0.99) . Additionally, the entrepreneur’s characteristics and marketing 

orientation directly and positively affected the business performance. However, 

innovation, marketing orientation, and the entrepreneur’s characteristics were useful 

to SMEs for creating a competitive advantage in business groups in order to achieve 

long-term advantages of success over competitors. Those factors were also useful to 

executives or managers at all levels for setting the vision, mission, policies, and SMEs’ 

implementation strategies in both the public and private sectors.    
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ฉบับนี้สำเร็จเสร็จสิ้นลงได้ด้วย

ความปรารถนาดี และได้รับการอนุเคราะห์ คำแนะนำ รวมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับงานวิจัย

โดยได้รับการสนับสนุนจนทำให้งานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จได้อย่างประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้

ที่ศึกษางานวิจัย 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ข้อมูล ให้ความคิดเห็นและ

คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยทำให้งานวิจัยมีคุณภาพ รวมถึงข้อเสนอแนะรูปแบบแนวทาง การปรับปรุง 

และการจัดการเพ่ือให้งานวิจัยสมบูรณ์มีคุณภาพ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการให้

คำปรึกษาแนะนำในงานวิจัย ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้ง

นี้ 

สำหรับคุณงามความดีและคุณค่าประโยชน์ใดๆที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ข้าพเจ้าขอมอบแด่ผู้

มีพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวลิ่มชูเชื้อ-พฤกษารักษ์  ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบ

ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่ข้าพเจ้าจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอด 

 

        จงดี     พฤกษารักษ์ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ปัจจุบันได้เป็นที่ยอมรับว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความสำคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจในหลากหลายมิติต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่คลอบคลุมการผลิตที่สามารถช่วย
เพ่ิมความหลากหลายให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึงการมีบทบาทในการจ้างงานของประเทศในการ
ปรับโครงสร้างทางสังคมให้มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) โดยส่วนใหญ่จะใช้สินทรัพย์ถาวรและจำนวนของการจ้างงาน รวมไปถึงทุนที่ใช้ในการจด
ทะเบียน ยอดในการขายสินค้าหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรรวมกับที่ดินเป็นเกณฑ์ในการวัดว่ากิจการใด
เข้าข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทั่ว
โลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนั้นพบว่าสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 คือประเทศสหรัฐอเมริกา
และมีสัดส่วนของการจ้างงานรวมในประเทศอ่ืนๆมากกว่าถึงร้อยละ 70 สำหรับประเทศไทยพบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกกล่าวคือ มี
แนวโน้มไปสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นและพบว่ามีจำนวนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กมากกว่าธุรกิจขนาดกลาง โดยธุรกิจขนาดเล็กมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.30 
ของจำนวนธุรกิจ SMEs ทั้งหมด 

ความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข้างต้นนั้น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ทำการสำรวจมาตรการและการปรับตัวของสถานการณ์
สภาพแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในทุกภูมิภาคโดยยอดขายของกิจการในปีพ.ศ 
2563 เดือนมีนาคม พบว่ากิจการจำนวนร้อยละ 87.2 ลดลงจากช่วงเดี่ยวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก ทั้งนี้จากการวิเคราะห์โครงสร้างของ 
GDP ของประเทศไทยและ GDP ของ SMEs ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นโครงสร้างการผลิต การ
เคลื่อนย้าย การผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้บทบาทของภาคอุตสาหกรรมลดลง 
โดยเฉพาะภาคการค้าและการบริการซึ่ง SMEs มีบทบาทมากทั้งในด้าน GDP จำนวนกิจการ และการ
จ้างงานมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมสูงขึ้นและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยพบว่ามูลค่า GDP ของธุรกิจ SMEs ในปีพ.ศ. 2562 มีอัตราการขยายตัว 3.1% คิดเป็น
สัดส่วน 43.6% ต่อ GDP รวมทั้งประเทศ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.), 2562ก) ทั้งนี้สัดส่วนของ GDP SMEs รวมใน 3 อันดับแรกนั้นได้แก่ อับดับหนึ่งคือภาคการ
บริการคิดเป็น 44.0% อันดับสองคือภาคการค้าคิดเป็น 31.4% และอันดับสามคือภาคการผลิตคิด
เป็นมูลค่า 22.6% (ดังแสดงในรูปที่ 1.1)  
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ภาพที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของ GDP SME และ GDP ประเทศ ปี พ.ศ. 2557-2562 
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562ก) 

ทั้งนี้ในปี 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้สรุปจำนวน
ผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคของไทยทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน 3,105,096 ราย โดยสามารถจำแนก
ออกเป็นหมวดธุรกิจที่มีจำนวนผู้ประกอบการสูงสุด 5 อันดับแรกพบว่าหมวดธุรกิจการขายปลีก 
ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการสูงสุดถึง 899,178 ราย รองลงมาคือ
หมวดธุรกิจการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มมีจำนวนผู้ประกอบการรวม 333,809 ราย (ดังแสดง
ในตารางที่ 1.1) การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศได้รับปัจจัยสำคัญมาจากหลายปัจจัยเช่น การ
บริโภคภาคครัวเรือน การบริโภคภาครัฐบาล และการลงทุนรวม เป็นต้น สำหรับในส่วนของสาขา
ธุรกิจ SME ที่สามารถขยายตัวได้ดีได้แก่ ธุรกิจบริการที่พักโรงแรม การบริการร้านอาหาร การ
ประกันภัย และในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกส่งยังคงเป็นธุรกิจที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง 
ตารางที ่1.1 สถิติจ ำนวนผูป้ระกอบกำรรวมทกุจงัหวดัจ ำแนกตำมหมวดธุรกิจ 

หมวดธุรกิจ จำนวนผู้ประกอบการรวมทุกจังหวัด  
(หน่วย:บริษัท) 

2559 2560 2561 2562 
1. การขายปลีก 808,587 864,959 873,068 899,178 
2. การบริการด้านอาหารและเครือ่งดื่ม 262,375 329,541 330,796 333,809 

3. กิจกรรมการบริการอ่ืนๆส่วนบุคคล 207,575 222,676 224,727 209,356 
4. การขายส่งยกเว้นยานยนต์ 180,171 207,565 208,122 201,853 

5. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยาน
ยนต์ 

162,080 177,853 178,778 179,170 
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ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562ข) 
ทั้งนี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลไกที่เป็นรากฐานที่

สำคัญทางเศรษฐกิจ แต่ในช่วงที่ผ่านมานั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงประสบปัญหา ใน
เรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจากผลการรายงานของค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการ
ผลิต (SMESI) ในภาพรวมของทั้ง 6 ภูมิภาคในเดือนมีนาคม ปี 2563 ที่ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก
จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ทำให้ภาคการผลิตและการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ได้รับผลกระทบ
จากกำลังซื่อที่ลดลงอย่างมากของผู้บริโภค เช่น ธุรกิจกลุ่มไม้และเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ
และเสื้อผ้าสิ่งทอ เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 1.2 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561-2562 
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562ค) 
 
 

การพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศในกลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑลอัน
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จัดเป็น
เป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมตลอดทั้งการติ ดต่อกับนานาชาติมาโดย
ตลอดจนพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ถูกจัดลำดับให้เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯและปริมณฑลมีบทบาท
หรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศและในอนาคตจะเป็นศูนย์กลาง 
การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ (สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร, 2551) นอกจากนี้ยังพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอันเป็นผลมาจากสภาพแวดส้อมภายนอกเช่น ภัยแล้ง วิกฤตไวรัส 
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้ผู้บริโภคเน้นการบริโภคสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น อีกทั้งยังส่งผลกระทบ
ต่อแรงงานที่ถูกลดชั่วโมงการจ้างงานหรือเลิกจ้างส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวมากขึ้นภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) พบว่าในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 5.0 

ระดบัดชันีควำมเชื่อมั่น 
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เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 ในปี 2560 ขยายตัวทั้งการผลิตภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร โดย
การผลิตภาคนอกเกษตรซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 99.4 ของผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ขยายตัวร้อยละ 5.0 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 ในปีก่อนหน้า ในขณะที่การผลิตภาค
เกษตรขยายตัวร้อยละ 3.4 เร่งขึ้นจากท่ีลดลงร้อยละ 9.6 ในปีก่อนหน้าดังแสดงในรูปที่ 1.2 

จากรายงานข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 พบว่าใน
กลุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจำนวนผู้ประกอบการรวม 864,875 ราย โดย
กรุงเทพมหานครที่มีจำนวนผู้ประกอบการสูงสุดอันดับหนึ่งคือ 564,574 ราย รองลงมาอันดับสองคือ
จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 83,358 ราย และจังหวัดนนทบุรีมีจำนวนผู้ประกอบการอันดับสามคือ 
71,553 รายดังแสดงในตารางที่ 1.2 
ตารางที่ 1.2 สถิติจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามกลุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี
พ.ศ. 2559-2562 

จังหวัด จำนวนผู้ประกอบการรวมรายจังหวัด (หน่วย:บริษัท) 

2559 2560 2561 2562 
กรุงเทพมหานคร 497,115 548,895 554,535 564,574 

สมุทรปราการ 75,667 79,108 81,339 83,358 

นนทบุรี 57,100 68,545 70,418 71,553 

ปทุมธานี 62,698 67,436 69,125 70,265 

นครปฐม 41,442 37,928 38,472 39,039 

สมุทรสาคร 30,524 34,521 35,395 36,086 

รวม 764,546 836,433 849,284 864,875 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562ง) 
 

จากการศึกษาปัญหาเรื่องการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทำให้พบว่าหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจจะสามารถดำเนินไปด้วยประสิทธิภาพและประสบ
ผลสำเร็จนั้นนอกจากขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด เงินทุนแล้ว การวัดผลการ
ดำเนินงานนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจ SMEs จะต้องให้ความสำคัญยกตัวอย่างเช่น การประเมินผล
การดำเนินงาน การบริหารผลการปฎิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินที่ผสมผสานวัตถุประสงค์
ขององค์กรและบุคคลากรเข้าด้วยกัน ดังนั้นการขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ การขาด
การติดตามสภาพปัญหา ขาดการบริหารผลการปฎิบัติงานอาจนำไปสู่ปัญหาการต่อยอดหรือการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆเช่น การ
จัดการเทคโนโลยี การมุ่งเน้นลูกค้าและคู่แข่งขัน ยังเป็นปัจจัยในการประเมินผลการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกด้วย จากการศึกษาของนักวิจัยและนักวิชาการต่างๆเช่น Basco et al (2019) 
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ศึกษาผลกระทบของลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทใน
บริบทที่แตกแต่งกันของกลุ่มประเทศจีน เม็กซิโก และสเปน พบว่าความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการเช่น ความสามารถทางด้านนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงในบริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศมีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในเชิงบวก เช่นเดียวกันกับ Wales 
et al. (2013) ที่ยืนยันว่าคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการทำหน้าที่เป็นตัวทำนายความน่าเชื่อถือ
ของความสำเร็จทางธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ Pratono and Mahmood  (2015) ได้ศึกษาการ
ส่งเสริมความคิดของผู้ประกอบการต่อธุรกิจ SMEs พบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีมีอิทธิพล
ต่อความสามารถด้านการตลาดที่ส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพของธุรกิจ ทั้งนี้ในการศึกษา
ปัจจุบันการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นแนวคิดหลักของแนวคิดการมุ่งเน้นการตลาดของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Altuntas et al (2013) ศึกษาความเชื่อมโยง
ระหว่างทิศทางเชิงกลยุทธ์และทิศทางของการมุ่งเน้นตลาดกับ ผลการดำเนินงานขององค์กร
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสามารถนวัตกรรม และประสิทธิภาพการดำเนินงานขอ
องค์กรในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ Jaworski and 
Kohli (1993) ระบุว่าการมุ่งเน้นการตลาดนั้นมาจากพฤติกรรมขององค์กร ปรัชญาทางธุรกิจ และ
วัฒนธรรมองค์กร ที่มาจากการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน แนวโน้มการตลาด ให้องค์กร
ได้รับรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้าจากการใช้ข้อมูลการตลาดเหล่านั้น มากขึ้น ในขณะที่
การศึกษาของ Zehir et al. (2015) กล่าวว่าความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีผลต่อประสิทธิภาพ
การส่งออกและแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs สามารถบรรลุการได้เปรียบด้านการแข่งขันโดย
การปรับปรุงความสามารถด้านนวัตกรรมด้วยวิธีการปรับปรุงและจัดการเทคโนโลยีสำหรับการสร้าง
สิ่งใหม่ ซึ่งสอดคล้องกันกับ Tutar et al. (2015) ได้ศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้นเชิง กลยุทธ์ต่อ
ความสามารถด้านนวัตกรรมพบว่านวัตกรรมเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพระยะยาวเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน
กับการเปลี่ยนแปลง การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา และจัดการความเสี่ยงให้กับองค์กร ทั้งนี้ยัง
สามารถปรับทิศทางขององค์กรไปสู่องค์กรที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
กับลูกค้าด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญใน
การศึกษาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑลและได้ทำการสร้างเครื่องมือ 
(Tools) ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินผลข้อมูล คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ก า รมุ่ ง เน้ น ก ารต ล าด  (Market Orientation) น วั ต ก ร ร ม 
(Innovation)  และผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในการเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนารูปแบบจำลองเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ 
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SMEs ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันภายในกลุ่มธุรกิจเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการประสบ
ความสำเร็จเหนือกว่าคู่แข่งในระยะยาว ตลอดจนผู้บริหารหรือผู้จัดการทุกระดับในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของทั้งภาครฐัและภาคเอกชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 

1.2 คำถามเพ่ือการวิจัย 
1. แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่  

2. แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีลักษณะอย่างไร 

3. ตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปรมิณฑล 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบจำลองเชิงสาเหตุของตัวแปรทีมี่อิทธิพลต่อผล
การดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลที่
พัฒนาขึ้นกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของตัวแปรต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล  
            3. เพ่ือพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยได้กำหนด
ขอบเขตการวิจยั ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่อยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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  2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

  ตัวแปรที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเก็บรวบรวม ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถสรุปเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศกึษาได้ดังนี้ 

1) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) คือ ผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
(Business Performance) ของผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่อยู่
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑลประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวแปรที่สังเกตได้จำนวน 3 ตัว
แปรได้แก่ 1) มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 4) มุมมองด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

2) ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator/Intervening Variable) มีจำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) การ
มุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) ประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวแปรที่สังเกตได้
จำนวน 3 ตัวแปรได้แก่ 1) การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) 2) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
(Competitor Orientation) 3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ( Inter-functional 
Coordination)  (2) นวัตกรรม (Innovation) ประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวแปรที่สังเกต
ได้จำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Products Innovation)   2) นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ (Process  Innovation) 3) นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation)    

3. ตั วแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) คือ คุณลักษณ ะการเป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวแปรที่
สังเกตได้จำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่  1) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation) 2) 
ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation) 3) ความกล้าเสี่ยง (Risk taking ) 

  3. ขอบเขตด้านด้านเนื้อหา  

ในการวิจัยครั้งนี้ เนื้อหาด้านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 
ประกอบด้วย 

3.1 สภาพปัจจุบันของธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ทีอ่ยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของตัวแปรต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 

3.3 การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 



8 
 

  4. ขอบเขตด้านเวลา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่    
1) ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเป็นแบบข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย

การศึกษาค้นคว้าจากการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้วิจัยจะเริ่มเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึง ตุลาคม2562  

2) ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วย
การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยการเข้าเก็บในพ้ืนที่และการส่งจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ ผู้วิจัยจะเริ่มเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง 
มกราคม 2563  

5. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการกำหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มของ

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย 6 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จงัหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น 

 

1.5 สมมติฐานของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนเกี่ยวกับวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงนวัตกรรมนำมา

ซึ่งสมมติฐานไว้ดังนี้ 
  สมมติฐานข้อที่  1 (H1) คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้น
การตลาด 
  สมมติฐานข้อที่ 2 (H2) คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 
       สมมติฐานข้อที่ 3 (H3) คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจ 
  สมมติฐานข้อที่ 4 (H4) การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 

  สมมติฐานข้อที่ 5 (H5) การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
  สมมติฐานข้อที่ 6 (H6) นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
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  1.6.1 ด้านการบริหาร เพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารหรือผู้จัดการทุกระดับในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

1.6.2 ด้านกลยุทธ์การแข่งขัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ SMEs ในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันภายในกลุ่มธุรกิจเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการประสบความสำเร็จเหนือกว่า
คู่แขง่ในระยะยาว 

1.6.3 ด้านวิชาการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจงานวิชาการทางด้านการวิจัย ด้านการ
บริหารการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ด้านการจัดการ SMEs สามารถนำข้อมูลไปศึกษาพัฒนางาน
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไปได ้

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions) 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่สำคัญไว้ได้ดังนี้ 
ผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) หมายถึง ธุรกิจที่สามารถสร้าง

คุณภาพในการสร้างกำไร การบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าหรือพนักงานในองค์กร ตลอดจน
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ ส่วนแบ่งทางการตลาด การดำเนินงานภาพรวมขององค์กร อัตราของความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในองค์กร เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งความสำเร็จของ
ธุรกิจในการดำเนินงานเป็นผลลัพธ์หรือตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) หมายถึง  ผู้ขาย 
ผู้ประกอบกิจการ หรือรวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างผลกำไรที่เกิดจากความคิดริเริ่มของตนเอง หรือค้นพบ
โอกาสการสร้างธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้ประกอบการยังถือเป็นองค์กรที่มีส่ วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพ่ือความสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันโดย เป็นบุคคลที่ที่
สามารถมองเห็นถึงโอกาสในการทำกำไรโดยการพัฒนาหรือสืบหาผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และทันสมัยมา
เสนอขายต่อผู้บริโภค ด้วยกระบวนการและรูปแบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การ
จัดหาเงินทุนและปัจจัยการผลิตเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์นั้น  

การมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) หมายถึง กิจกรรมหลักที่สำคัญที่สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถ
ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน นอกจากนี้การมุ่งเน้นการตลาดเป็นมิติที่ช่วยให้
องค์กรมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของการมุ่งเน้นการตลาดในองค์ประกอบที่แตกต่างกันซึ่งทำให้
เกี่ยวข้องกับค่านิยม ความเชื่อ และส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลารในองค์กรด้วย 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความสามารถขององค์ในการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 
ดังนั้นจึงนับว่านวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว ซึ่ง
นวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็นระดับบุคคล และระดับองค์กร โดยนวัตกรรมนั้นเป็นความคิดที่ถูก
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คิดค้นและรับรู้ได้ถึงความใหม่และความแตกต่างสำหรับแต่ละบุคคล ดังนั้นการพิจารณาถึงความเป็น
นวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นๆโดยอาจมิใช่นวัตกรรมของกลุ่มบุคคล
อ่ืนๆก็ได้ 

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมและมีส่วนสำคัญต่ออัตราการจ้างงานและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่จะใช้สินทรัพย์ถาวรและจำนวนของการจ้างงาน รวมไปถึงทุนที่ใช้
ในการจดทะเบียน ยอดในการขายสินค้าหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรรวมกับที่ดินเป็นเกณฑ์ในการวัดว่า
กิจการใดเขา้ข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา แนวคิด 
ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
2.2.1 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  
2.2.2 การมุ่งเน้นการตลาด  
2.2.3 นวัตกรรม  
2.2.4 ผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

2.3 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 มาตรวัดตัวแปรที่ศึกษา 
2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี 
2.7 ตารางทบทวนวรรณกรรม 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพ
และปริมณฑล 
2.1.1 สภานภาพของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในวงการ
การค้าระหว่างประเทศ กระบวนการด้านโลกาภิวัฒน์เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การสื่อสาร
และการขนส่งทำให้อุปสรรคทางการค้าลดลงและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่คุณค่าทำให้
ธุรกิจจำนวนมากมีการขยายกิจกรรมทางธุรกิจ นักวิชาการจำนวนมากกล่าวว่าธุรกิจขนาดเล็กเป็นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมและมีส่วนสำคัญต่ออัตราการจ้างงานและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ บทบาทนี้ได้รับการยอมรับอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เพียงแต่จะนำความสนใจจากนักวิชาการ
ด้านนวัตกรรมมาให้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้รับความสนใจจากรัฐบาลเกี่ยวกับความต้องการที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจขนาดเล็กผ่านมาตรการเชิงนโยบายที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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ในประเทศไทยซึ่งเป็นที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจส่วนใหญ่ การ
สนับสนุนนโยบายมีแนวโน้มที่จะลดภาระทางการคลังและการบริหารและให้การสนับสนุนทางการเงิน 
แต่มักจะมองข้ามความท้าทายอื่น ๆ ที่ SMEs เผชิญในกิจกรรมด้านนวัตกรรม เพื่อชดเชยข้อจำกัดที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด SMEs เปิดขอบเขตขององค์กรและยอมรับกลยุทธ์นวัตกรรม
แบบเปิดที่มีส่วนร่วมในมิติที่ท้าทายของการทำงานร่วมกัน 

นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม มีความ
คล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศอีกทั้งยังเป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินทุนใน
จำนวนที่ต่ำกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ และยังช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมดฤดูกาล
เพาะปลูก รวมถึงเป็นแหล่งที่สามารถรองรับแรงงานที่เข้ามาใหม่เป็นการป้องกั นการอพยพของ
แรงงานเข้ามาหางานทำในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งช่วยกระจายการกระจุกตัวของโรงงาน
กิจการวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยประเภทของกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแบ่งได้คือ 

1. ธุรกิจการผลิต เป็นการที่ธุรกิจขนาดย่อมใช้ภูมิปัญญาแปรสภาพวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อะไหล่ 
และปัจจัยนำเข้าต่างๆ จนกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป ลักษณะการประกอบการ
ของธุรกิจการผลิตที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตขนมโมจิ โรงงานทำ
ทุเรียนกวน โรงงานทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น 

2. ธุรกิจการจำหน่ายหรือธุรกิจการค้า เป็นการที่ธุรกิจขนาดย่อมทำหน้าที่ของคนกลางที่อยู่
ในช่องจำหน่ายทั้งการค้าส่งและการค้าปลีก เช่น ร้านขายของชำ ร้านขายหนังสือ ร้านขายเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น 

3. ธุรกิจให้บริการ เป็นการที่ธุรกิจขนาดย่อมตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสิ่งที่ไม่
มีตัวตนทางกายภาพ ธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นธุรกิจให้บริการอยู่มากมายหลายชนิด เพราะเป็นธุรกิจที่ใช้
เงินลงทุนไม่มาก แต่ต้องอาศัยแรงงานและฝีมือของบุคลากร เช่น ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้ านตัด
เสื้อผ้า ร้านตัดผม ร้านซักรีด เป็นต้น 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ทำการสำรวจมาตรการและ
การปรับตัวของสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในทุกภูมิภาคโดย
ยอดขายของกิจการในปีพ.ศ 2563 เดือนมีนาคม พบว่ากิจการจำนวนร้อยละ 87.2 ลดลงจากช่วง
เดี่ยวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก ทั้งนี้
จากการวิเคราะห์โครงสร้างของ GDP ของประเทศไทยและ GDP ของ SMEs ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
นั้นโครงสร้างการผลิต การเคลื่อนย้าย การผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้บทบาท
ของภาคอุตสาหกรรมลดลง โดยเฉพาะภาคการค้าและการบริการซึ่ง SMEs มีบทบาทมากทั้งในด้าน 
GDP จำนวนกิจการ และการจ้างงานมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามูลค่า GDP ของธุรกิจ SMEs ในปีพ.ศ. 2561 มีมูลค่า
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คิดเป็น 43.0% ของ GDP ประเทศไทย ทั้งนี้สัดส่วนของ GDP SMEs รวมใน 3 อันดับแรกนั้นได้แก่ 
อับดับหนึ่งคือภาคการบริการคิดเป็น 44.0% อันดับสองคือภาคการค้าคิดเป็น 31.4% และอันดับสาม
คือภาคการผลิตคิดเป็นมูลค่า 22.6% ทั้งนี้การเติบโตของ SMEs ในประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
นั้นมีปัจจัยที่สนับสนุนอันได้แก่ 

1) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการค้าและภาคบริการ 
2) การขยายตัวของการบริโภคในครัวเรือนและภาคเอกชนต่างๆ 
3) การเติบโตของ E-commerce 
4) การเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว 
5) นโยบายและมาตรการส่งเสริมต่างๆของภาครัฐ 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยปี 2561 จำแนกตามวิสาหกิจ 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562จ) 
ตารางท่ี 2.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2557-2561 จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ 

 2557 2558 2559 2560 2561 
มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (ล้านบาท) 

ประเทศ 13,230,301 13,743,463 14,554,571 15,451,955 16,318,033 
ภาคเกษตร 1,334,795 1,219,421 1,229,565 1,286,171 1,324,140 
ภาคนอกเกษตร 11,895,506 12,524,042 13,325,006 14,165,784 14,993,893 
วิสาหกิจขนาดใหญ ่ 5,831,626 6,049,200 6,343,238 6,690,504 7,026,109 
SME 5,261,090 5,631,426 6,099,185 6,557,750 7,013,971 
วิสาหกิจขนาดย่อม 3,702,077 3,975,944 6,099,185 4,666,961 5,010,991 
วิสาหกิจขนาด
กลาง 

1,559,013 1,655,482 1,778,114 1,890,789 2,002,980 

วิสาหกิจอื่นๆ 802,790 843,416 882,583 917,530 953,813 
สัดส่วน (ร้อยละ) 

ประเทศ 100 100 100 100 100 
ภาคเกษตร 10.1 8.9 8.4 8.3 8.1 
ภาคนอกเกษตร 89.9 91.1 91.6 91.7 91.9 
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วิสาหกิจขนาดใหญ ่ 44.1 44.0 43.6 43.3 43.1 
SME 39.8 41.0 41.9 42.4 43.0 
วิสาหกิจขนาดย่อม 28.0 29.0 29.7 30.2 30.7 
วิสาหกิจขนาด
กลาง 

11.8 12.0 12.2 12.2 12.3 

วิสาหกิจอื่นๆ 6.0 6.1 6.1 6.0 5.8 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
 

จากภาพที่ 2.1 และตารางท่ี 2.1 แสดงถึงโครงสร้าง GDP ของประเทศจำแนกตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและตามขนาดวิสาหกิจในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าในภาคนอกเกษตรมีโครงสร้างของ 
GDP ที่ยังคงมีวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีความสำคัญ โดยมีสัดส่วนมูลค่า GDP คิดเป็น 
43.1% ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วนถึง 43.0% ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 
2557 เป็นต้นมา สัดส่วน GDP ของ SME มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนมีค่าสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกับ GDP ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดังเห็นได้ว่า SME นั้นมีบทบาทในระบบของเศรษฐกิจมาก
ขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้อันเกิดจากการขยายตัวของภาคการบริโภคในครัวเรือนและภาคเอกชนที่มีปัจจัยการ
สนับสนุนมาจากการขยายตัวของภาคการค้าและการบริการที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 

 
ภาพที่ 2.2 แนวโน้มสัดส่วนของ SME และอัตราการขยายตัวของGDP ปีพ.ศ. 2552-2561 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562ก) 
 

เมื่อพิจารณาด้านอัตราการขยายตัวของ GDP SME ยังคงพิจารณาได้ว่ามีการขยายตัวใน
ทิศทางเดียวที่มีแนวโน้มการเติบโตได้สูงกว่าภาพรวมของประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 2.2 เนื่องจาก
บทบาทของ SME ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคบริการและภาคการค้าที่มีการขยายตัวได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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จากการวิเคราห์ข้อมูลข้างต้น กลุ่มธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยที่มีการเติบโตที่โดดเด่นที่อยู่ภายใต้
แผนยุทธ์ศาสตร์ปัจจุบันทั้งในด้านของอัตรากำไรและรายได้ธุรกิจรวมทั้งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาท
สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีด้วยกันทั้งหมด 11 กลุ่มดังนี ้

1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน 
4. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
5. การบริการด้านการศึกษา 
6. กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน 
7. ภาคเกษตรกรรม 
8. การขนส่งและโลจิสติกส์ 
9. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 
10. การบริการด้านสุขภาพ 
11. กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

2.1.2 การพัฒนาการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย 
แนวทางของการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของไทย (SMEs High Growth 

Sectors) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ทำการศึกษาแนวทางของ
ตัวชี้วัดในการกำหนดกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงโดยทำการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา อุปสรรค
ของธุรกิจ SMEs ที่เป็น High Growth Sector ในประเทศไทยรวมทั้งการวิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ศักยภาพในการเติบโต ตลอดจนนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุน SMEs ให้เจริญเติบโตและเชื่อมโยงสู่
ตลาดสากลอย่างรวดเร็ว ทั ้งนี ้การพัฒนาการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ตามผลงานวิจัยของ
ต่างประเทศพบว่าสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะการสร้างงานใหม่ๆเกิดจากการส่งเสริม
วิสาหกิจที่มีการเติบโตสูง (High Growth Entrepreneurs) โดยเป็นสิ่งที่สามารถเร่งการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ 

แนวทางการเติบโตของ SMEs สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจทั้ง 11 กลุ่ม ตามระดับขั้นตอนการ
เติบโตของ SMEs ตามภาพท่ี 2.3 

ระดับ Survival Level เป็นระดับที่ธุรกิจมีโอกาสเจริญเติบโตตามกระแสของโลกแต่ยังอยู่
ในระดับการพัฒนาระยะเริ่มต้นสำหรับประเทศไทยซึ่งยังไม่สามารถมีศุกยภาพในการแข่งขันระดับ
โลกและภูมิภาคได้อันประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจด้านพลังงานทดแทน การเพาะปลูกเพื่อผลิตพลังงาน
ทดแทนเชิงพานิชย์ การขนส่งและโลจิสติกส์ การบริการด้านการศึกษา และกลุ่มสารสนเทศด้านการ
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สื่อสาร ทั้งนี้ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างมีการเริ่มเข้าสู่ระดับ Sufficiency Level แต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ 
SMEs ในกลุ่มก่อสร้างนี้ยังเป็นเพียงผู้รับเหมาหรือผู้รับช่วงต่อจากผู้ประกอบการรายใหญ่อีกที 

 

 
ภาพที่ 2.3 แนวทางการเติบโตของ SMEs 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562ก) 
ระดับ Sufficiency Level ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถแข่งขันได้

ในตลาดโลก และตลาดภูมิภาคได้แต่ยังเกิดการเปรียบเทียบในเรื่องของต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญและ
ยังไม่สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจหรือต่อยอดให้เพิ่มสูงขึ้นได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ 

ระดับ Sustainability Level ระดับการพัฒนาในกลุ ่มน ี ้จะต ้องสามารถแข ่งข ันใน
ระดับประเทศ ตลาดโลกได้อย่างยั ่งยืน และการมุ ่งเข้าสู ่การเป็น Green Economy และ Bio 
Economy ซึ่งธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันที่ยั่งยืน 

แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 
6 แนวทางการดำเนินนโยบายในระดับมหภาค (Macro Policy Approach) ดังแสดงในภาพที่ 2.4 
ดังนี้ 

1) นโยบายที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตของ SMEs โดยกำหนดภารกิจการแบ่งภาระหน้าที่
ในหลายๆหน่วยงาน หรือกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หรือ
กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตีวแทนของภาคเอกชน สถาบันการเงินในการเข้ามามีส่วนร่วม
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ส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs สามารถเติบฌตได้จากการที่ภาครัฐเป็นผู้นำในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าของ 
SMEs ทั้งกระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ 

2) การพัฒนาตลาดทุนตลาดเงินภายในประเทศไทย อันเนื ่องมาจากปัญหาด้านความ
เอื้ออำนวยของระบบทางการเงินที่ยังไม่สามารถรองรับระบบทางการเงินของธุรกิจ SMEs จนทำให้
ธุรกิจประสบปัญหาในการเข้าถึงเงินทุนและไม่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพึ่งพา
สินเชื่อในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น 

3) การลดภาษีที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ SMEs และการร่วมทุน โดยการให้ภาครัฐ
พิจารณาการปรับลดภาษีบางประเภทที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ SMEs เช่นอัตราภาษีศุลการที่
ยังมีความเหลื่อมล้ำในแต่ละระดับของห่วงโซ่อุปทาน ข้อจำกัดในการขอลดหย่อนภาษีที่มีกระบวนการ
ซับซ้อน เนื่องจาก SMEs เป็นธุรกิจที่ยังขาดบุคลากรที่เฉพาะทางในการดำเนินการด้านเอกสารเหล่านี้ 

4) การลดภาระที่เป็นข้อบังคับหรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตเช่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการดำเนินงานร่วมกันกับภาคเอกชนในการดำหนดกฎระเบียบในการ
กำกับดูแลตามปรัชญาการกำกับที่จำเป็น โดยการให้อำนาจแก่องค์กรหรือตัวแทนที่มาจากการ
รวมกลุ่มของวิสาหกิจในการกำกับดูแลซึ่งกันและกันมากข้ึน 

5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของ
แรงงาน โดยการมลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาทักษะความรู้เฉพาะทางให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น มีการ
ปรับลดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเอื้ออำนวนในการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะและแรงงานที่มีคุณภาพเข้า
มาทำงานได้ในประเทศ 

6) การพัฒนาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาโดย
มีการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ เช่นการเข้าถึงงานวิจัยโดยเฉพาะฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์
เช ิงพาณิชย์ที ่ม ีการคิดค้นโดยภาครัฐ นอกจากนี ้ควรส ่งเสริมการพัฒนาเคร ือข่ายระหว ่าง
ผู้ประกอบการกับมหาวิทนาลัย ศูนย์วิจัยต่างๆเพื่อให้การวิจัยตรงกับความต้องการเชิงธุรกิจมากข้ึน 
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ภาพที่ 2.4 แนวทางการดำเนินการของภาครัฐในการส่งเสริมSMEs 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562ข) 

 

2.1.3 สภานภาพของธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑลจัดเป็น

เป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมตลอดทั้งการติดต่อกับนานาชาติมาโดย
ตลอดจนพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีง
ใต้ถูกจัดลำดับให้เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯและปริมณฑลมีบทบาท
หรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศและในอนาคตจะเป็นศูนย์กลาง 
การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ ทั้งนี้กรุงเทพฯ
และปริมณฑลสามารถแบ่งเขตได้ดังนี้ (สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร, 2551) 
กรุงเทพมหานคร 
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 1. เขตชั้นใน ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ 
ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย 
จตุจักร ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดินแดง วัฒนา 

2. เขตชั้นกลาง ประกอบด้วย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ 
ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลัด ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค วัง
ทองหลาง คันนายาว สะพานสูง สายไหม 

3. เขตชั้นนอก ประกอบด้วย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบัง 
ตลิ่งชัน หนองแขม บางขุนเทียน หลักสี่ คลองสามวา บางบอน ทวีวัฒนา 
เขตปริมณฑล   

1. จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน 
อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล   

2. จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอ
บางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย อำเภอปากเกร็ด 

3. จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง 
อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลำลูกกา อำเภอสามโคก 

4. จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบาง
บ่อ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางเสาธง 

5. จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 3 อำเภอคือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน 
อำเภอบ้านแพ้ว 

ภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) พบว่าในปี 2561 
ขยายตัวร้อยละ 5.0 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 ในปี 2560  ขยายตัวทั้งการผลิตภาคเกษตรและ
ภาคนอกเกษตร โดยการผลิตภาคนอกเกษตรซึ ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 99.4 ของผลิตภัณฑ์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขยายตัวร้อยละ 5.0 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 4.7  ในปีก่อนหน้า 
ในขณะที่การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.4 เร่งขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 9.6 ในปีก่อนหน้า  (ดัง
แสดงในภาพที่ 2.4) 
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ภาพที่ 2.5 อัตราขยายตัวภาคผลิตภัณฑ์นอกการเกษตรเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562ข) 
 นอกจากนี้โครงสร้างของสาขาหลักของเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลพบว่าสัดส่วนสูงที่สุดของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 46.9 โดยสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและ
การขายปลีก และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยประเด็นการพัฒนาภาคกลางและ
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดได้แก่ 

1) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming 

2) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์การรางขนส่งและโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 

3) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์สู่การใช้เทคโนโลยี
ที่สูงขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ชั้นสูง 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up 
6) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ 
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม และมลพิษทางอากาศ 
8) พัฒนาแหล่ง/กิจกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด 
9) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอาย 
จากรายงานข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 พบว่าใน

เขตกร ุงเทพมหานครมีจำนวนผู ้ประกอบการรวม 564,574 ราย โดยภาคธ ุรก ิจที ่ม ีจำนวน
ผู้ประกอบการสูงสุดอันดับหนึ่งคือ ภาคบริการจำนวน 280,903 ราย รองลงมาคือภาคการค้าจำนวน 



22 
 

217,131 ราย ในขณะเดียวกันเขตปริมณฑลมีจำนวนผู้ประกอบการรวม 264,215 ราย มีภาคบริการ
ที่มีจำนวนผู้ประกอบการสูงสุดคือ 121,231 ราย และรองลงมาคือภาคการค้าที่มีจำนวน 106,988 
ราย ดังแสดงในภาพที่ 2.6 

 

 
ภาพที่ 2.6 จำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามหมวดธุรกิจกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี2562 

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562ง) 
 

จากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563 ของสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำรวจค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ 
MSME (SMSI) พบว่าเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากช่วงวิกฤตไวรัส 
COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคเน้นการบริโภคสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อแรงงานที่ถูก
ลดชั่วโมงการจ้างงานหรือเลิกจ้างทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อและจำนวนผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอย
ลดลงส่งผลทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวโดยการลดปริมาณการผลิต  อย่างไรก็ตามกิจการ SMEs มีความ
คล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ เป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินลทุนต่ำและ
สามารถช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมหลังจากหมดฤดูกาลเพาะปลูก เป็นแหล่งรองรับ
แรงงานที่เข้ามาใหม่ ป้องกันการอพยพของแรงงานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นการ
กระจายการกระจุกตัวของวิสาหกิจในกรุงเทพฯและปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

 

2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
2.2.1 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
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คำว่า “ผู้ประกอบการ” นั้นนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ ผู้ขาย ผู้
ประกอบกิจการ หรือรวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างผลกำไรที่เกิดจากความคิดริเริ่มของตนเอง หรือค้นพบ
โอกาสการสร้างธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้ประกอบการยังถือเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อความสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน (Miller, 1983) เป็น
บุคคลที่สามารถมองเห็นถึงโอกาสในการทำกำไรโดยการพัฒนาหรือสืบหาผลิตภัณฑ์ที ่ใหม่และ
ทันสมัยมาเสนอขายต่อผู้บริโภค ด้วยกระบวนการและรูปแบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้การจัดหาเงินทุนและปัจจัยการผลิตเพ่ือให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์นั้น Tajeddini (2010) ได้
กล่าวว่าแนวคิดดั้งเดิมของการเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นกิจการที่เกิดข้ึนเพียงแค่การผลิตสินค้าโดยยัง
มิได้คำนึงถึงการสร้างการบริการและการตลาดอย่างสร้างสรรค์ให้ทันยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังนั ้นผู ้ประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู ้ที ่พยายามในการแสวงหา
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของกิจการ เช่น การคิดค้นหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาะกระบวนการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ การแสวงหาช่องทางการตลาด กลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่สามารถทำให้กิจการมีกำไร
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากการแสวงหาข้อผิดพลาดแล้ว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ใน
การทำงานขององค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณา
ในภาวะการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันด้วย (สมพร ปานยินดี, 2562; Moghaddam et al., 2015)  

ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวน แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและวรรณกรรมต่าง ๆ จากทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเป็นจำนวนมาก โดยผู้เขียนได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อได้เข้าใจถึงสาเหตุ ผลกระทบ 
และอิทธิพลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานวิชาการของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

ตารางท่ี 2.2 ความหมายของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Mintzberg (1973) บุคคลผู ้ที ่ผลิต สั ่ง นำเข้ามาขายหรือผู ้ให้บริการ รวมถึงผู ้ที่
ประกอบกิจการที ่พยายามสร้างผลกำไรที ่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง 

Miller (1983) ผู้ขาย ผู้ประกอบกิจการ หรือรวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างผลกำไรที่
เกิดจากความคิดริเริ ่มของตนเอง หรือค้นพบโอกาสการสร้าง
ธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้ประกอบการยังถือเป็น
องค์กรที่มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพ่ือความ
สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

Lumpkin and Dess 
(1996) 

บุคคลที่คิดค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและเป็นผู ้ที ่สามารถ
มองเห็นโอกาสในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองตลาด 
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ตารางท่ี 2.2 ความหมายของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Frese (2000) คุณลักษณะของการเป็นผ ู ้ประกอบการคือ ทัศนะคติและ
พฤติกรรมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ประกอบต้องตั้ง
รับในความเสี่ยงและมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ 

Dess and Lumpkin 
(2005) 

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ
ต่างๆ อาทิเช่น การรับผิดชอบต่อจริยธรรมทางธุรกิจ กล่าวคือ
การตรงไปตรงมาต่อการทำธุรกิจของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมถึงการรับผิดชอบต่อการดูแลเอาใจใส่พนักงาน 

Tajeddini (2010) ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง มี
การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความกล้าเสี่ยง และความใส่ใจใผ่
เรียนรู้ 

Pardi et al. (2014) บุคคลที่มีความรู้และโอกาสในการจัดการด้านการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้ความเสี่ยงซึ่งสามารถริเริ่มในการทำธุรกิจใหม่ การจัดการ
องค์กรได้ในระบบใหม่ 

Moghaddam et al. 
(2015) 

ผู้ที่สามารถค้นพบความต้องการของตลาดและสามารถกระตุ้น
และผลักดัน นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ของตนเองดำเนิน
ธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด 

Suardhika and Suryani 
(2016) 

การผลสผสานการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการองค์ความรู้
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ 

Panyindee (2019) การดำเนินธ ุรก ิจที ่ทำให ้เก ิดนว ัตกรรมด้านการตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ โดยกล้าที่จะเผชิญความเสี่ยง 

การะเกด นันทศรีนนท์ 
(2554) 

ผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และกล้าเสี่ยง 
สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดนวัตกรรมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีได้ 

ศานสันต์ และวิโรจน์ (2560) ความเป็นตัวของตัวเอง มีการสร้างนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง 
รวมถึงการใฝ่ใจการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ 

 
จากตารางที่ 2.2 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและ

ข้อค้นเกี ่ยวกับคุณลักษณะการเป็นผู ้ประกอบการ ผู ้ว ิจ ัยจึงสรุปได้ว ่าคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที ่มีความรู้และประสบการณ์ในการนำความคิดริเริ ่ม และค้นพบความ
ต้องการตลาดมาสร้างสรรค์การดำเนินงานของธุรกิจเช่นการผสมผสานนวัตกรรมกับความรู้ความ
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ชำนาญที่ตนเองมีในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองตลาด ภายใต้สภาวะการณ์ความเสี่ยง
ต่างๆเพ่ือให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation) 

แนวคิดของความเป็นตัวของตัวเองนั้นคือการได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่มี
ความจำเป็นที่อยู่ในตนเอง หรือการที่บุคคลได้รับแรงจูงใจที่มาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมไปสู่การ
ปฎิบัติหรือการได้ทำกิจกรรมอย่างมีอิสระ (Hagger & Chatzisarantis, 2008) ความเป็นตัวของ
ตัวเองมีความเกี่ยวข้องกับหลายๆผลลัพธ์ในเชิงบวก โดย William et al., (1996) พบว่าทิศทางการ
เคลื่อนที่ของผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับแรงจูงใจแบบอิสระในการควบคุมอาหารของตนเองมีความสัมพันธ์
กับปริมาณน้ำหนักที่ลดลง เช่นเดียวกันกับ Baard et al., (2004) ที่พบว่าที่พนักงานมีความอิสระสูง
จะมีความพึงพอใจต่อการความต้องการทำงานสูงขึ้นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วย สุธาทิพย์ (2558) กล่าวว่าการกระทำที่เป็นอิสระของบุคคลแต่ละคน
นั้นจะนำมาซึ่งความคิดและวิสัยทัศน์เพื่อการดำเนินงานได้อย่างประสบผลสำเร็จ ทั้งนี่ทำให้พิจารณา
ได้ว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจจึงมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ของพฤติกรรมทางสังคม (Koestner, 1990) นอกจากนี้ Mason et al., (2015) ระบุว่าประสบการณ์
ทางด้านสังคมในช่วงที่ผ่านมาบุคคลมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการวางแนวทางเชิงสาเหตุทำให้ผู ้คน
มุ่งเน้นไปที่การควบคุมตนเองอย่างอิสระหรือถูกควบคุมด้วยสภาวะแวดล้อม โดยคนที่ถูกควบคุมโดย
อิสระจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นตัวแทนของพฤติกรรมของพวกเขาเอง นอกจากนี้มีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเช่น ศาต์สันต์ (2560) ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที่มี
ผลต่อความสำเร็จในการลงทุนผ่านการมุ ่งเน้นการแข่งขันของนักลงทุนรายย่อยภายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยพบว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นคือการหนึ่งในแนวทางการลงทุนที่เป็น
อิสระของแต่ละบุคคลในการนำมาซึ่งโอกาสในการลงทุน สร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการลงทุน และ
ยังสามารถใช้ความสามารถของนักลงทุนเองในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการลงทุนอีกด้วย Boso et 
al. (2011) ศึกษากิจกรรมการดำเนินงานของผู้ประกอบการส่งออกวิสาหกิจขนาดกลางประเทศกานา 
พบว่าความเป็นตัวของตัวเองคือการที่ผู้ประกอบการมีความสามารถ และตั้งใจนำตนเองไปสู่โอกาส 
สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและตัดสินใจได้ภายใต้ภาวะกดดัน 
ตารางท่ี 2.3 ความหมายของความเป็นตัวของตัวเอง 

นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 
Koestner (1990) การได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่มีความจำเป็นที่

อย ู ่ ในตนเอง หร ือการท ี ่บ ุคคลได ้ร ับแรงจ ูงใจท ี ่มาจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมไปสู่การปฎิบัติหรือการได้ทำกิจกรรม
อย่างมีอิสระ 
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William et al., (1996) การที่บุคคลรู้สึกว่าการปฎิบัติตามที่ตนได้อิสระในการเลือกด้วย
ตนเอง นับเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่สภาพแวดล้อมทาง
สังคม 

Baard et al., (2004) แรงจูงใจที่เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกของตนเองเช่น การได้รับการ
ตอบสนองจากความต้องการพื ้นฐานทางจิตวิทยา และได้รับ
โอกาสจากสภาพแวดล้อมทางสังคม 

Hagger & Chatzisarantis 
(2008) 

ผู้ประกอบการหรือธุรกิจมีความตั้งใจที่จำพาตนเองไปสู่โอกาส 
สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน 

Boso et al. (2011) แนวคิดท่ีอธิบายถึงแรงจูงใจ 
Mason et al., (2015) การมีอิสระในการบริหารงานทำให้เกิดแนวคิดและวิสัยทัศน์ของ

กิจการเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติงานภายในองค์กร 
สุธาทิพย์ (2558) การกระทำที ่เป ็นอิสระของบุคคลแต่ละคนนั ้นจะนำมาซึ่ง

ความคิดและวิส ัยทัศน์เพื ่อการดำเนินงานได้อย่างประสบ
ผลสำเร็จ ทั้งนี่ทำให้พิจารณาได้ว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจจึงมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมของพฤติกรรมทางสังคม 

ศาต์สันต์ (2560) การได้รับอิสระในด้านการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาได้ใน
สภาพแวดล้อมที่กดดัน 

จากตารางที่ 2.3 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและ
ข้อค้นพบเกี่ยวกับความเป็นตัวของตัวเองผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าความเป็นตัวของตัวเองหมายถึง การได้รับ
อิสระในการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน อันเชื่อมโยงกับความคิดและวิสัยทัศน์และแรงจูงใจทาง
สังคมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายจากการทำงานได้ด้วยตนเอง ภายใต้สภานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เป็น
องค์ประกอบในรูปแบบต่างๆ 

ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation) 

ความสามารถทางนวัตกรรมนับเป็นมิติที ่องค์กรสามารถนำมาใช้อธิบายบรรยากาศหรือ
สภาณการ์ของวัฒนธรรมองค์กร (Hurley & Hult, 1998) โดยที่ความสามารถทางด้านนวัตกรรมของ
การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการนั้นนับเป็นแนวโน้มของธุรกิจที่สนับสนุนนวัตกรรม Avlonitis et 
al., (1994) ได้ระบุว่ามิติของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
นั้นเป็นส่วนประกอบของการสร้างความสามารถทางด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ลักษณะอุปนิสัย 
ทัศนคติ ความชองของบุคคลที่มีต่อการยอมรับและพร้อมในการพัฒนายังนับเป็นความสามารถ
ทางด้านนวัตกรรมตามคำอธิบายของ Matsuo (2006) นอกจากนี ้ม ีงานว ิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้องกับ
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ความสามารถทางด้านนวัตกรรมเช่น Chou, et al. (2020) ได้ศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมใน
การรับประทานอาหารของร้านอาหารสมัยใหม่ผสมผสานนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ด ้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผูวิจัยได้กล่าวว่าการคิดค้นนวัตกรรมยังสามารถขจัดอุปสรรคความเสี่ยงต่างๆ ในขณะ
ที่ Cemal Zehir et al. (2015) ได้ระบุว่าความสามารถด้านนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญของการเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างแรงผลักดันให้เกิดการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เช่นการ
เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาในการบวนการใหม่ๆในธุรกิจ  

ตารางท่ี 2.4 ความหมายของความสามารถทางด้านนวัตกรรม 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Avlonitis et al., (1994) การคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื ่อให้ได้มาซึ ่งผลลัพธ์ของผลืตภัณฑ์หรือ
บริการที่มีรูปแบบมาจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ ่งอาจเป็นการ
คิดค้นที่เกิดขึ้นภายในองค์กร หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้ผลิต
สินค้า 

Hurley & Hult, (1998) ความสามารถของนวัตกรรมที่สามารถทำให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ 
Matsuo (2006) การสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ที ่ก่อให้เกิดการขยายตลาด ตลาดใหม่ 

ก่อให้เกิดรายได้และลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ 
Cemal Zehir et al. (2015) การคิดค้น ออกแบบที่เปรียบเสมือนการสร้างกลยุทธ์ขององค์กร

เพื่อเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่จะ
ทำให้ธุรกิจบรรลุความสำเร็จได้ในระยะยาว 

Dubey et al. (2019) การเปิดรับความคิดในกระบวนการทั้งหมดของธุรกิจ รวมถึง
วัฒนธรรมขององค์กร องค์ความรู้ วิธีการดำเนินงาน โดยการหา
วิธีหรือทำในสิ่งต่างๆเพื่อเป้าหมายขององค์และความต้องการ
ของตลาด 

Chou, et al. (2020) การที่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการนำแนวความคิดที่สร้างสรรค์ 
หรือแปลกใหม่ อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีหรือคิดค้นสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานขององค์กรได้
อย่างสร้างสรรค์ 

สุธาทิพย์ (2558) ความคิดริเริ่มในการสรรค์หาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจได้ดีกว่า
เดิม 

สมพร (2562) การที่นักลงทุนหรือเจ้าของธุรกิจมีแนวความคิดที่แปลกใหม่ มี
กระบวนการที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดแนวคิดทางการลงทุนที่ใหม่
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ตารางท่ี 2.4 ความหมายของความสามารถทางด้านนวัตกรรม 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

หรือแตกต่างๆในการนำเทคโนโลยีหรือระบบต่างมาช่วยในการ
ลทุนได ้

มรกต (2562) การที่ผู้ประกอบการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่เดมหรือการสร้างธุรกิจใหม่
มาจาความคิดสร้างสรรค์และแตกต่างกัน 

จากตารางที่ 2.4 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและข้อ
ค้นพบเกี่ยวกับความเป็นตัวของตัวเองผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าความสามารถทางนวัตกรรมหมายถึง การ
คิดค้นสิ่งแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้ในการประยุกต์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ดำเนินงานด้วยวิธีใหม่ที่ดีข้ึนเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างตลาดใหม่ ลดต้นทุนและเพ่ิมพูนรายได้หรือการทำ
สิ่งต่างๆเพ่ือสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

ความกล้าเสี่ยง (Risk taking orientation) 

ความกล้าเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่ของแต่ละบุคคลนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจที่คาดการณ์ว่าจะเกิดผลประโยชน์ในอนาคตอย่างไร (Miller and Friesen, 1978) เช่นความ
เสี่ยงอันเกิดจากความแน่นอนทางธุรกิจในการแสวงหาผลกำไร การประเมินความเสี่ยงก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงเพื่อหวังผลกำไรในอนาคต (Acosta et al., 2019) ใน
ขณะเดียวกัน Michela C. Mason et al. (2015) กล่าวว่าความกล้าเสี่ยงคือความกล้าในการตัดสินใจ
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยอาจจะต้องมีความกล้าในการใช้ทรัพย์สินในการลงทุนจำนวนมากภายใต้
สภาวะกาณ์ของความผันผวนของตลาดหรือแนวโน้มของตลาดขาลง Tajeddini (2010) ระบุว่าการ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการในการที่จะเริ่มทำกิจการใหม่ๆภายใต้ภาวะความเสี่ยงนั้น ผู้ประกอบการ
จำเป็นต้องมีการปรับตัวและมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ มีการคิดต่อ
ยอด เล็งเห็นถึงเงินลงทุน โอกาส โดยผู้ประกอบการจะต้องประเมินตนเองก่อนการตัดสินใจในความ
เสี่ยงนั้นๆ Zehir et al. (2015) อธิบายความกล้าเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) ความกล้า
เสี่ยงต่อสิ่งที่ไม่รู้ 2) ความกล้าในการลงทุนในสินทรัพย์จำนวนมากเพื่อก่อสร้างธุรกิจ 3) ความกล้าใน
การกู้ยืมสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนจำนวนมาก นอกจากนี้แนวคิดของ Frese (2000) ยังอธิบายว่าปัจจัย
ด้านความกล้าเสี่ยงในคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนั้นสามารถวัดได้จากโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์
หรือการบริการที่สม่ำเสมอ มีการเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงการขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น 
Acosta et al. (2019) การทำงานเพื ่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ 
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ระยะเวลา และข้อจำกัดต่างๆที ่ต้องเผชิญและอาจเกิดความเสี ่ยงที ่มาจากความไม่แน่นอนได้
ตลอดเวลา Michela C. Mason et al. (2015) ความกล้าในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 
โดยอาจจะต้องมีความกล้าในการใช้ทรัพย์สินในการลงทุนจำนวนมากภายใต้สภาวะกาณ์ของความผัน
ผวนของตลาดหรือแนวโน้มของตลาดขาลง 

ตารางท่ี 2.5 ความหมายของความกล้าเสี่ยง 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Miller and Friesen (1978) บุคคลที่กล้าตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเองในการกล้าเสี่ยงเพ่ือ
ความสำเร็จของกิจการและความอยู่รอด โดยผู้ประกอบการต้อง
กล้าที ่จะทำงานท้าทายความสามารถเพื ่อให้ธ ุรกิจประสบ
ผลสำเร็จ 

Frese (2000) การตัดสินใจภายใต้สภาวะการณืที่ไม่แน่นอน เช่นผลกระทบทาง
การตลาด การปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดและการตัดสินใจในการ
ยอมรับผลเสียที่อาจเกิดข้ึน 

Dess and Lumpkin (2005) ความกล้าในการตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆกล้าลงทุนใน
สินทรัพย์ กล้าตัดสินใจลงทุนในภาวะตลาดที่ผันผวน 

Tajeddini (2010) การตัดสินใจของผู้ประกอบการในการที่จะเริ่มทำกิจการใหม่ๆ
ภายใต้ภาวะความเสี ่ยงนั ้น ผู ้ประกอบการจำเป็นต้องมีการ
ปรับตัวและมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจ มีการคิดต่อยอด เล็งเห็นถึงเงินลงทุน โอกาส โดย
ผู้ประกอบการจะต้องประเมินตนเองก่อนการตัดสินใจในความ
เสี่ยงนั้นๆ 

Lisboa et al. (2011) ความกล้าเสี่ยงในการรับมือกกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด โดย
ผู้ประกอบการจะต้องกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา 
หาทางป้องกัน และกล้าตัดสินใจในความเสี่ยงนั้นได้ตลอดเวลา 

Pardi et al. (2014) ลักษณะการตัดสินใจของแต่ละบุคคลต่อความเสี่ยงเช่น ความไม่
แน่นอนของธุรกิจ ความเสี่ยงด้านดารลงทุน การยอมรับความ
เสี่ยงเพ่ือหวังผลกำไร 

Zehir et al. (2015) ความกล้าเสี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) ความกล้าเสี่ยง
ต่อสิ่งที่ไม่รู้ 2) ความกล้าในการลงทุนในสินทรัพย์จำนวนมากเพ่ือ
ก่อสร้างธุรกิจ 3) ความกล้าในการกู้ยืมสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
จำนวนมาก 
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ตารางท่ี 2.5 ความหมายของความกล้าเสี่ยง 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Michela C. Mason et al. 
(2015) 

ความกล้าในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยอาจจะ
ต้องมีความกล้าในการใช้ทรัพย์สินในการลงทุนจำนวนมากภายใต้
สภาวะกาณ์ของความผันผวนของตลาดหรือแนวโน้มของตลาดขา
ลง 

Acosta et al. (2019) การทำงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การตัดสินใจ 
งบประมาณ ระยะเวลา และข้อจำกัดต่างๆที่ต้องเผชิญและอาจ
เกิดความเสี่ยงที่มาจากความไม่แน่นอนได้ตลอดเวลา 

 
จากตารางที่ 2.5 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและ

ข้อค้นพบเกี่ยวกับความกล้าเสี่ยง ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าความกล้าเสี่ยงหมายถึง การกล้าตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสำเร็จ โดยอาจประกอบด้วยความกล้า
ในสามลักษณะคือกล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่คาดคิด กล้าลงทุนในทรัพย์สินจำนวนมากในการสร้างธุรกิจ และ
ความกล้าในการกู้สินทรัพย์จำนวนมากเพ่ือการลงทุน 

 
2.2.2 การมุ่งเน้นการตลาด 

Narver and Slater (1990) ได้ให้คำจำกัดความของพฤติกรรมการมุ่งเน้นตลาดคือการจะทำ
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้าได้นั้น การจัดการด้านการมุ่งเน้นด้านการตลาด
เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
กิจกรรมสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน  Farrell and 
Mavondo (2004) อธิบายว่าการมุ่งเน้นการตลาดเป็นมิติที่ช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของการมุ่งเน้นการตลาดในองค์ประกอบที่แตกต่างกันซึ่งทำให้เกี่ยวข้องกับค่านิยม ความเชื่ อ และ
ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลารในองค์กรด้วย จากการศึกษาของ Wang et al. (2019) 
ได้ศึกษานวัตกรรมเชิงสำรวจของความขัดแย้งของทีมผู้บริหาร การไกล่เกลี่ยที่มีผลกระทบต่อการ
มุ่งเน้นด้านการตลาดโดยพบว่า การมุ่งเน้นการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเข้าใจลูกค้าที่มีอยู่
รวมถึงศักยภาพของคู่แข่งขันในการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง Yi & Xin (2007) ได้ศึกษาการ
มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด ที่มีประสิทธิผลต่อองค์กรซึ่งพบว่า กลยุทธ์การ
มุ่งเน้นด้านการตลาดส่งผลกระทบต่อมุมมองทางด้านวัฒนธรรมขององค์กรในการสร้างประสิทธิภาพ
ด้านพฤติกรรมของผู้ซื้อและต่อเนื่องโดยแบ่งลักษณะของการมุ่งเน้นด้านการตลาดออกเป็น  3 มิติคือ 
การมุ่งเน้นลูกค้าโดยการให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่า การมุ่งเน้นคู่แข่งขันคือองค์กร
สามารถเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนในการวางกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสุดท้ายคือการ
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ประสานงานความร่วมมือคือการใช้ทรัพยากรขององค์กรเพ่ือสร้างมูลค่าที่เหนือกว่า Ho et al. (2018) 
ได้ศึกษาการสำรวจการมุ่งเน้นการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินในกระบวนการโซ่
อุปทานทางการเกษตรพบว่า การมุ่งเน้นการตลาดนั้นเป็นกรอบการทำงานที่สำคัญในการพัฒนาความ
ยั่งยืนด้านการแข่งขันซึ่งมองว่าการมุ่งเน้นลูกค้าและคู่แข่งขันนั้นเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้
อย่างระยะยาว Powpaka (2006) ได้ศึกษาการมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อทัศนคติการทำงานเพศหญิงที่
ทำงานในธุรกิจขนาดกลางพบว่าปัจจัยด้านการมุ่งเน้นตลาดเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญใน
การตอบสนองความต้องการลูกค้า การประสานงานภายในองค์กร การตอบสนองคู่แข่งขัน การจัดการ
ข้อมูลลูกค้าตลอดจนการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า สมรและสุดาพร (2558) ได้ศึกษา
รูปแบบปัจจัยการมุ่งเน้นตลาดที่ส่งผลต่อการประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
พบว่าการมุ่งเน้นการตลาดด้านการตอบสนองลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฎิบัตการบริการต่อลูกค้า
และการมุ่งเน้นตลาดส่งผลทางบวกต่อกำไรขององค์กรโดยวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 

ตารางท่ี 2.6 ความหมายของการมุ่งเน้นการตลาด 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Narver and Slater (1990) กิจกรรมการดำเนินงานที่สามารถการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า การสร้างความพึงพอใจ และสร้างความได้เปรียบด้านการ
แข่งขัน 

Jaworski and Kohli 
(1993) 

กิจกรรมที่เกิดจาการนำพฤติกรรม ปรัชญาทงธึรกิจ วัฒนธรรม
องค์กร การรวบรวมข้อมูลลูค้า คู่แข่งขัน และแนวโน้มของตลาด
นำมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว 

Han and Srivastava 
(1998) 

การหาวิธีที่ดีที่สุดในการแบ่งปันคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยการค้นหา
การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืนจากการมุ่งเน้น
การตลาดเพื่อการสร้างผลกำไรในระยะยาว ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่องค์กร 

Hult et al. (2004) กระบวนการที่เชื ่อมโยงความสัมพันธ์กับความสามารถด้านดาร
แข่งขันซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งในตลาดและทำให้
องค์กรสามารถกำหนดทิศทางในตลาดได้ในระยะยาว 

Powpaka (2006) การมุ่งเน้นตลาดเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการ
ตอบสนองความต้องการลูกค้า การประสานงานภายในองค์กร การ
ตอบสนองค ู ่แข ่งข ัน การจ ัดการข ้อม ูลล ูกค ้าตลอดจนการ
ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า 

Yi & Xin (2007) การมุ ่งเน้นการเป็นผู ้ประกอบการ การมุ ่งเน้นการตลาด ที ่มี
ประสิทธิผลต่อองค์กรซึ่งพบว่า กลยุทธ์การมุ่งเน้นด้านการตลาดส่ง
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ตารางท่ี 2.6 ความหมายของการมุ่งเน้นการตลาด 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

ผลกระทบต่อมุมมองทางด้านวัฒนธรรมขององค์กรในการสร้าง
ประสิทธิภาพด้านพฤติกรรมของผู้ซื้อและต่อเนื่อง 

Suliyanto & Rahab 
(2012) 

พฤติกรรมมุ่งเน้นการตลาดที่เกิดจาการสร้างความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือจากคนในองค์กร ลูกค้า และคู ่แข่งขันเพื ่อสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันโดยรวมขององค์กรมากที่สุด 

Ho et al. (2018) การมุ ่งเน้นการตลาดนั้นเป็นกรอบการทำงานทร่สำคัญในการ
พัฒนาความยั่งยืนด้านการแข่งขันซึ่งมองว่าการมุ่งเน้นลูกค้าและ
คู่แข่งขันนั้นเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้อย่างระยะยาว 

Wang, et al. (2019) การมุ่งเน้นการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเข้าใจลูกค้าที่มีอยู่
รวมถึงศักยภาพของคู่แข่งขันในการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

Chou et al. 2020 กระบวนการหรือพฤติกรรม หรือกิจกรรมที ่เก ี ่ยวข้องในการ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

สมรและสุดาพร (2558) มุ่งเน้นการตลาดด้านการตอบสนองลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
ปฎิบัตการบริการต่อลูกค้าและการมุ่งเน้นตลาดส่งผลทางบวกต่อ
กำไรขององค์กรโดยวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 

อรพรรณ และ ดารณี 
(2562) 

วัฒนธรรมขอองค์กรที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกค้าหรือผู ้ใช้บริการ การให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

จากตารางที่ 2.6 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและข้อ
ค้นเก่ียวกับการมุ่งเน้นตลาด ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการมุ่งเน้นการเตลาดหมายถึงกิจกรรมที่สามารถสร้าง
มูลค่าให้แก่ลูกค้าอันเกิดจากกระบวนการหรือพฤติกรรมเช่น การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การ
รวบรวมข้อมูลลูกค้า เพ่ือตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว 

การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) 
ในการทำการตลาดของธุรกิจนั้นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความสัมพันธ์และ

ความสำเร็จของการทำการตลาดในแต่ละธุรกิจนั้นซึ่งการนำแนวคิดการมุ่งเน้นลูกค้ามาใช้นอกจากจะ
ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
ได้รับคุณค่าถึงการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Daniel & Darby, 1997) มีนักวิชาการหลายแขนงได้ให้กล่าวถึง
ความสำคัญของการมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในมิติของการให้บริการและผลิตภัณฑ์และยังเป็นข้อผูกพันธ์ระยะ
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ยาวในการให้บริการความต้องการของลูกค้าและคู่แข่งทางธุรกิจ  (Narver and Slater, 1990) ใน
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นลูกค้าและพฤติกรรมของพนักงานหรือบุคคลในองค์กรทั้งใน
ส่วนของแนวคิดการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยจัดตำแหน่งลูกค้าอยู่ในศูนย์กลางขอ
การบริการทั้งนี้ทำให้ลูกค้าสามารถได้รับการส่งมอบถึงคุณค่าการบริการที่ประทับใจจากพนักงาน
บริการ (Gil Saura et al., 2005) ทั้งนี้ทำให้องค์กรสามารถประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานใน
องค์กรต่อคุณค่าการบริการลูกค้าได้อีกด้วย คุณลักษณะของการมุ่งเน้นลูกค้าของการบริการนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ 1) ระดับองค์กรซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในองค์กร นโยบาย และแผนการทำงานตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ 2) ระดับบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานบริการ มีการประเมินและพิจารณาถึงการบริการของตัวพนักงาน
ว่ามีการมุ่งเน้นลูกค้าอย่างไรเช่น ทัศนคติ บุคลิกภาพ ทักษะความรู้ในการให้บริการแก่ลูกค้าตลอดจน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (Kelley, 1992) 

ในการศึกษาปัจจุบันการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นแนวคิดหลักของแนวคิดการมุ่งเน้นการตลาดของ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Peterson & Crittenden, 2020) 
Suwannakul&Vongsaroj (2020) ได้ศึกษาถึงการรับรู้ความมุ่งเน้นของลูกค้าของพนักงานบริการที่มี
ต่อความภักดีของพนักงานของธุรกิจสายการบินของไทยจากการศึกษาพบว่าอิทธิพลของการใช้กล
ยุทธ์เชิงมุ่งเน้นลูกค้าของพนักงานให้บริการนั้นสามารถบ่มเพาะให้พนักงานภักดีต่อสายการบิน รวมถึง
การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอทำให้พนักงานมีสรรถนะในการให้บริการในการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง Hughes et al. (2019) ได้ศึกษาการขับเคลื่อนของตราสินค้าและ
บทบาทของพนักงานขายที่มีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นลูกค้าซึ่งผลการวิจัยพบว่าความสำคัญของการ
มุ่งเน้นลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขายและกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและความรู้สึกของลูกค้าที่มี
ต่อตราสินค้า ทำให้องค์กรและคู่ค่ารวมถึงซัพพลายเออร์สามารถบรรลุเป้าหมายด้วยกันทั้งสองฝ่าย  
Feng et al. (2019) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของการมุ่งเน้นลูกค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ
ที่มีผลกระทบของจริยธรรมของผู้นำและการแข่งขันโดยพบว่าการเป็นผู้นำอย่างมีจริยธรรมช่วยให้
องค์กรและธุรกิจต่างๆสามารถได้รับประโยชร์จากการมุ่งเน้นลูกค้าเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการ
แข่งขันรุนแรง Arslanagic-Kalajdzic et al. (2020) อธิบายว่าการมุ่งเน้นลูกค้านั้นเป็นกลยุทธ์ในการ
จัดตำแหน่งและสร้างแพลตฟอร์มในการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อสร้างและส่งมอบ
คุณค่าท่ีเหนือกว่าของลูกค้า 

ตารางท่ี 2.7 ความหมายของการมุ่งเน้นลูกค้า 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Narver and Slater (1990) การมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในมิติของการให้บริการและผลิตภัณฑ์และยัง
เป็นข้อผูกพันธ์ระยะยาวในการให้บริการความต้องการของลูกค้า
และคู่แข่งทางธุรกิจ 
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ตารางท่ี 2.7 ความหมายของการมุ่งเน้นลูกค้า 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Kelley (1992) การรวบรวมข้อมูล การแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าให้กับพนักงานใน
องค์กรซึ่งเป็นการกระทำอย่างชาญฉลาดและการมุ่งเน้นลูกค้า
สามารถสนับสนุนให้องค์กรใช้เอกลักษณ์ในการตอลสนองความ
ต้องการลูกค้า 

Daniel & Darby (1997) ระดับความพยายามที่พนักงานขายช่วยลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าเพื ่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระยะยาวซึ่ง
ตรงกันข้ามกับการมุ่งเน้นการขายที่พนักงานขายนั้นวางระดับ
ความต้องการของตนเองหรือความต้องการของบริษัทมากกว่า
การเน้นลูกค้า 

Gil Saura et al. (2005) การเชื ่อมโยงกับผลลัพธ์ในทางบวกและรายได้ของบริษัทซึ่ง
พนังานขาย การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสิ่งที่สร้างอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการทำงานของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า ความ
เชื่อมั่นและการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของลูกค้า 

Hughes et al. (2019) ระดับที่องค์กรสามารถจัดหาและใช้ข้อมูลลูกค้าในการพัฒนากล
ยุทธ์ที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้าเช่นการให้ความสำคัญ
กับการรวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าอย่าง
สม่ำเสมอ 

Feng et al. (2019) การวางแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงความสามารถขององค์กร
ในการสร้างและส่งมอบคุณค่าของลูกค้าผ่านการประมวลผล
ข้อมูลทางการตลาดเช่น การแก้ไขปัญหาหรือการถูกเอารัดเอา
เปรียบของลูกค้า 

Wang et al. (2019) ความสามารถขององค์กรที่เกี ่ยวข้องกับการสำรวจตลาดของ
ลูกค้าในการระบุแนวโน้มและการคาดการณ์ในตลาดก่อนคู่แข่ง
ขันที ่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเนื ่อง 
ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลลูกค้าให้ทั่วทั้งภายในองค์กร 

Arslanagic-Kalajdzic et al. 
(2020) 

การมีปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งความรู้หรือข้อมูลของลูกค้าสามารถ
ช ่วยให ้องค ์กรสามารถคาดการณ ์การ เปล ี ่ ยนแปลง ใน
อุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้าหรือเทคโนโลยี ทำให้องค์กรสามารถ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 2.7 ความหมายของการมุ่งเน้นลูกค้า 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Peterson & Crittenden 
(2020) 

การศึกษาข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลด้านการตลาดที่ทำให้องค์กร
สามารถติดตามแนวโน้มของล ูกค้าได ้อย ่างต ่อเน ื ่องและ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างทันต่อปัจจุบัน 

Suwannakul&Vongsaroj 
(2020) 

การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นตลาดที่เป็นลักษณะ
ของวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธฺภาพและประสิทธฺผลในการ
สร้างพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าของผู้
ซ้ือ 

 
จากตารางที่ 2.7 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและข้อ

ค้นพบเกี่ยวกับการมุ่งเน้นลูกค้าผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการมุ่งเน้นลูกค้าหมายถึงการทำความเข้าใจในลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายโดยการวางกลยุทธ์ต่างในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มที่ดีและเหนือกว่าความ
ต้องการของลูกค้า 

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) 
การมุ ่งเน้นคู ่แข่งขันเกี ่ยวข้องรวมกันเมื ่อผู ้ขายมีความเข้าใจในจุดแข็ง จุดอ่อน และ

ความสามารถขององค์กรซึ่งเป็นกุญแจหลักของกลยุทธ์ด้านการแข่งขัน (Narver and Slater, 1990) 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของคู่แข่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและกล
ยุทธ์ในการสร้างมูลค่าร่วมของธุรกิจ ดังนั้นการมุ่งเน้นคู่แข่งขันเป็นปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสของ
ธุรกิจที่สามารถผลักดันยอดขายและผู้ที ่มีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หากธุรกิจหรือพนักงานใน
องค์กรมีทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมของคู่แข่งที่มีศักยภาพก็สามารถทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธใ์น
การตอบโต้คู่แข่งได้ โดยทั่วไปในช่วงเศรษฐกิจที่ตกต่ำและความรุนแรงด้านการแข่งขันนั้น Jaworski 
& Kohli (1993) ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรับรู้ต่อการกระทำของคู่แข่งขัน เนื่องด้วยความไม่
แน่นอนและการขาดแคลนทรัพยากรทางการตลาดจึงทำให้ธุรกิจจะต้องหากลยุทธ์ในการลดความ
เสี ่ยงในการดำเนินงาน เช่นเดียวกันกับ Zhou et al. (2009) ได้กล่าวว่าการมุ ่งคู ่แข่งขันคือ
ความสามารถในการทำความเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนระยะสั ้นของคู่แข่งขันเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ในระยะยาว Diamantopoulos and Hart (1993) แนะนำว่าการวัด
ประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่แข่งซึ่ง
ลักษณะของการมุ่งคู่แข่งขันประกอบด้วย 2 มิติคือผลตอบแทนจากสินทรัพย์และผลตอบแทนจากการ
ลงทุน เพื่อทำให้มีโครงสร้างสำหรับการวางแนวทางของคู่แข่งและยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ
ผู้ประกอบการ Kumar et al. (1997) อธิบายแนวคิดของการมุ่งเน้นคู่แข่งขันว่าผู้ประกอบการขนาด
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กลางและขนาดเล็กมักจะตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากคำนึงถึงแต่ปัญหาระยะสั้นและไม่ได้เน้นคู่
แข่งขันทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ทำให้ตอบสนองช้าต่อในสภาพการแข่งขันที่รุนแรง นอกจากนี้
ความสามารถของพนักงานในองค์กรยังมีอิทธิพลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการตระหนักถึงคู่
แข่งขันท้ังในปัจจุบันและอนาคต Dwyer & Gilmore (2019) ได้ศึกษาการมุ่งเน้นคู่แข่งในธุรกิจ SMEs
ที่ประสบความสำเร็จโดยพบว่าการมุ่งเน้นคู่แข่งของธุรกิจ SMEs นั้นให้ความสำคัญที่ต่ำกว่าธุรกิจ
ขนาดใหญ่โดยการมุ่งเน้นคู่แข่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่
ยั่งยืน Prayitno et al. (2017) ศึกษาการเชื่อมโยงของลูกค้าและการมุ่งเน้นคู่แข่งขันของการสร้าง
ประสิทธิภาพธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการศึกษาพบว่าการมุ่งเน้นลูกค้าและคู่แข่งขันนั้น
เป็นคุณค่าขององค์กรที่สามารถสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆให้กับผู้บริโภค 

 
ตารางท่ี 2.8 ความหมายของการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 

นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 
Narver and Slater (1990) การที ่องค ์กรมีความเข ้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึง

ความสามารถหลักขององค์กรในการหากลยุทธ์ด้านการแข่งขัน 
Diamantopoulos and 
Hart (1993) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขันมาใช้ใน
ธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้นำไปกำหนดกล
ยุทธ์และเพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

Jaworski & Kohli (1993) การสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันโดยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของคู่แข่งขันให้กับพนักงานหรือผู้บริหารในเครือข่ายธุรกิจ
เดียวกันเพ่ือสร้างโอกาสและความแตกต่างให้กับธุรกิจ 

Kumar et al. (1997) การสร้างกลยุทธ์การนำไปสู่การได้เปรียบการแข่งขันในการนำ
ข้อมูลของคู่แข่งขันมาวิเคราะห์และสื่อสารภายในองค์กรในการ
กำหนดทิศทางและโอกาสทางธุรกิจ 

Zhou et al. (2009) ความสามารถในการเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งขัน
เพ่ือสามารถกำหนดกลยุทธ์ในความได้เปรียบการแข่งขันในระยะ
ยาว 

Prayitno et al. (2017) การมุ่งเน้นคู่แข่งขันด้วยการร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงาน
ในองค์กรร่วมมือกันกำหนดทิศทางหรือกลยุทธ์เพื่อนำข้อมูลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และแสวงหาโอกาสด้านการแข่งขัน 
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ตารางท่ี 2.8 ความหมายของการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Dwyer& Gilmore (2019) 
 

การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์ถึงคู่แข่งขันทางตรงและ
ทางอ้อมในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความแตกต่างให้กับ
องค์กร 

 
จากตารางที่ 2.8 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและ

ข้อค้นพบเกี่ยวกับการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการมุ่งเน้นคู่แข่งขันหมายถึงการที่ธุรกิจมีการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขัน รวมถึงมีการเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อนเพื่อสามารถทำคว าม
เข้าใจในความสามารถหลักขององค์กรได้และนำไปสู่การได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและความได้เปรยีบ
ทางด้านการแข่งขัน 

 

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional Coordination) 
ในการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจรูปแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของการสร้า งความ

แตกต่างของผลิตภัณฑ์ การแบ่งกลุ่มการตลาด การลดต้นทุนการดำเนินงาน และการสร้างภาวะการ
เป็นผู้นำนั้นนักวิชาการได้อธิบายแนวความคิดของการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานไว้ ว่าองค์กร
จำเป็นต้องมกีารประสานงานภายในหน่วยงานต่างๆ ให้ทั่วถึง (Narver and Slater, 1990) ซึ่งภายใน
ขอบเขตของกลยุทธ์การตลาดนั้นทุกๆหน้าที่ขององค์กรควรร่วมมือและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ข้อมูลลูกค้าและคู่แข่งเพื่อสร้างมูลค่าให้ลูกค้าได้มากขึ้นตลอดจนการการพัฒนาความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยั ่งยืน และเป็นเครื ่องมือในการยืนยันว่าพนั กงานในองค์กรทุกคนมีความ
รับผิดชอบในการพยายามสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ซึ่งการประสานงานการส่ง
มอบทรัพยากรทางธุรกิจแบบบูนณาการนั้นเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการมุ่งเน้นลูกค้าและการ
แข่งขัน Deng and Dart (1994) กล่าวว่าการประสานงานระหว่างหน่วยงานคือการประสานการ
สื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลและทรัพยากรอ่ืน ๆ พร้อมกับการรวมและการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน
ต่างๆภายในองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า โดยการรับและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้น
กล่าวได้ว่าการกำหนดและการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาแผนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญของการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอันส่งผลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลมากยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่ง
ทางการตลาดได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกัน Lafferty and Hult (2001) ได้อธิบายว่าการ
ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนั้นสามารถทำให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถที่เป็นนวัตกรรมใน
การผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการใหม่ๆในระยะยาว จากงานวิจัยที่ผ่านมาเช่น Auh & Menguc 
(2005)  ศึกษาอิทธิพลของความหลากหลายในการทำงานของทีมผู้บริหารระดับสูงต่อทิศทางเชิงกล
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ยุทธ์และการประสานงานระหว่างกัน โดยผลการศึกษาระบุว่าการประสานงานระหว่างองค์สามารถ
สร้วความหลากหลายในการทำงานให้กับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดมุมมองการทำงาน  และการ
วางผลประโยชน์ร่วมกันขององค์กรโดยรวมโดยเฉพาะการลดความขัดแย้งภายในองค์กร เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Tajeddini (2017) ศึกษาอิทธิพลของโครงสร้างองค์กรที่มีต่อนวัตกรรมการบริการโดย 
การทดสอบบทบาทการมุ่งเน้นการเรียนรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานซึ่งพบว่าการร่วมมือ
กันในการเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่งขันในธุรกิจสามารถทำให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความ
เข้าใจและทำให้เกิดความแข็งเกร่งกับนวัตกรรมด้านการบริการ 

ตารางท่ี 2.9 ความหมายของการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Narver and Slater, (1990) การเผยแพร่ข้อมูลร่วมกันของลูกค้าและคู ่แข่งขันให้ภายใน
หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่ออการกำหนดทิศทางในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้า 

Jaworski & Kohli, (1993) การกำหนดกลยุทธ์ร ่วมกันเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามความ
ต้องการของลูกค้าโดยเกิดจากการร่วมมือกันในการแบ่งปัน
ทรัพยากรร่วมกัน การสื่อสารภายในธุรกิจ 

Deng and Dart, (1994) การประสานการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลและทรัพยากรอื่น ๆ 
พร้อมกับการรวมและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า 

Lafferty and Hult (2001) ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนั้นสามารถทำให้
องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
จัดหาสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถที่
เป็นนวัตกรรมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการใหม่ๆใน
ระยะยาว 

Auh & Menguc, (2005) การร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์
เพื่อรับรับข้อมูล ความต้องการของลูกค้าเพื่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในการผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างสูงสุด 

Tajeddini (2017) การประสานความร่วมมือกันภายในหน่วยงานทำให้ลดความ
ขัดแย้งที ่มีสามารถมาจากความผิดพลาดในการสื ่อสารของ
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน 

Wang, et al (2019) การมุ ่งเน้นประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเช่นการสื ่อสารและแลกเปลี ่ยน
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ตารางท่ี 2.9 ความหมายของการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

ข้อมูลและการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ลูกค้า 

 
จากตารางที่ 2.9 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและ

ข้อค้นพบเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานหมายถึง การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรใน
การแบ่งปันทรัพยากรต่างๆเช่น ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขันในการกำหนดกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่
ลูกค้าและการสามารถแบ่งสรรการใช้ทรัพยากรต่างๆภายในองค์กรได้อย่างคุ้มค่า 

 

2.2.3 นวัตกรรม 
การสร้างนวัตกรรมนั้นถือเป็นหนทางหนึ่งที่นำไปสู่ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  (Hult et al., 

2007) และในขณะเดียวกันนวัตกรรมยังเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับ
ธุรกิจ Hurley & Hult, (1998) กล่าวว่าความสามารถทางนวัตกรรมเกิดจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดที่ผ่านการรวมกันของการมุ่งเน้นกลยุทธ์กับความสามารถทางนวัตกรรมด้านพฤติกรรม
และกระบวนการ ซึ ่งการศึกษาด้านนวัตกรรมได้มีการศึกษาเป็นระยะเวลานาน เนื ่องจากเป็น
ความสามารถขององค์ในการคิดประดิษฐ์สิ ่งใหม่ๆ ดังนั้นจึงนับว่านวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว Rogers (1995) ได้อธิบายว่านวัตกรรมสามารถ
แบ่งออกเป็นระดับบุคคล และระดับองค์กร โดยนวัตกรรมนั้นเป็นความคิดที่ถูกคิดค้นและรับรู้ได้ถึง
ความใหม่และความแตกต่างสำหรับแต่ละบุคคล ดังนั้นการพิจารณาถึงความเป็นนวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่
กับการรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นๆโดยอาจมิใช่นวัตกรรมของกลุ่มบุคคลอื่นๆก็ได้  Barnett 
(1954) ระบุว่านวัตกรรมสามารถสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดจนถึงการรับรู้ถึงวิทยาการ
ใหม่ๆทั้งด้านที่เป็นวัตถุและมิใช่วัตถุเช่น ความเชื่อ ความศรัทธาอันเกิดจากความคิดที่มาจากภายใน
จิตใจของบุคคล ทั้งนี้นวัตกรรมถือเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่ครอบคลุมเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างไปจาก
เดิม แนวคิดของนวัตกรรมแสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆสามารถความรู้และสร้างความร่วมมือกันภายใน
หน่วยงานและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น Simon  & Yaya, (2012) ศึกษาการบูร
ณาการการปรับปรุงนวัตกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยวิธีการรวมกลุ่ม (Management 
System Standards) ซึ่งผลการทดลองพบว่าการปรับปรุงนวัตกรรมใหม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้ Chou et al., 
(2020) ที่ศึกษาการพิจารณาปัจจัยสำคัญของนวัตกรรมของผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศ
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ไต้หวันโดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรรวมความต้องการของลูกค้าและการประยุกต์การ
ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

ตารางท่ี 2.10 ความหมายของนวัตกรรม 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Avlonitis, G. J. et al. 
(1994) 

การปรับปรุง ประยุกต์หรือคิดค้นวิธีการใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Rogers (1995) นวัตกรรมนั้นเป็นความคิดที่ถูกคิดค้นและรับรู้ได้ถึงความใหม่และ
ความแตกต่างสำหรับแต่ละบุคคล ดังนั้นการพิจารณาถึงความเป็น
นวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นๆโดย
อาจมิใช่นวัตกรรมของกลุ่มบุคคลอ่ืนๆก็ได้ 

Hurley & Hult, (1998) ความสามารถทางนวัตกรรมเกิดจากการแนะนำผลติภัณฑ์ใหม่ออก
สู่ตลาดที่ผ่านการรวมกันของการมุ่งเน้นกลยุทธ์กับความสามารถ
ทางนวัตกรรมด้านพฤติกรรมและกระบวนการ 

Wang & Ahmed (2004) การนำทรัพยากร องค์ความรู ้ ทักษะความเชี ่ยวชาญต่างๆมา
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กรและลูกค้า 

Hult et al., (2007) เครื่องมือในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอัรเกิดจากการทดลอง 
พัฒนาสิ่งใหม่ๆท่ีแตกต่างจากการปฎิบัติเดิมที่เคยเป็นมา 

Cheng & Krumwiede 
(2012) 

การสร้างสรรค์ประดิษฐ์หรือการคิดค้นใหม่ที ่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธุรกิจได้ 

Simon & Yaya (2012) การปรับปรุงนวัตกรรมใหม่เช่น การคิดค้น ประดิษฐ์ หรือการใช้
เทคโนโลยีต่างๆสามารถตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Tutar et al. (2015) ความแปลกใหม่ และการมีมูลค่าทางธธุรกิจที ่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการธุรกิจได้จริง ตลอดจนเป็นปัจจัยสำคัญในยุคของ
เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ 

Zehir et al. (2015) การสร้างธุรกิจและการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขันโดยอาจได้มา
จากความคิด สิ่งที่ทำขึ ้นใหม่ที่แตกต่างและสามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กับธุรกิจได ้
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จากตารางที่ 2.10 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและ

ข้อค้นเกี่ยวกับนวัตกรรม ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่านวัตกรรมหมายถึงสิ่งที่ถูกคิดค้น ประดิษฐ์ เปลี่ยนแปลง
หรือสิ่งที่ถูกทำขึ้นใหม่ละรับรู้ได้ถึงความแปลกใหม่ อันทำให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง
และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อธุรกิจและผู้บริโภค 

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Products innovation)  

Day and Herbig (1990) ได้ให้แนวคิดของนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ว ่านวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมนั้นเติบโตช้ากว่านวัตกรรมผู้บริโภค ซึ่งจากภาพรวมของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบนั้นเป็นแรง
ขับเคลื่อนหนึ่งในการสร้างผลลัพธ์หรือนวัตกรรมการผลิตสินค้า นอกจากนี้  Frambach, (1993) ยัง
กล่าวว่าความต้องการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเนื่องจากองค์กรมีความจำเป็นต้อง
ปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองเพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องจากภาวะทางด้านการเงินและภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดผู้บริโภค Smulders et al (2003) ได้ระบุว่าองค์ประกอบของนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์นั้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบอันได้แก่ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ปฎิบัติงาน และกระบวนการบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถ
อธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงกระบวนการผลิตก่อนจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในตลาด 
นอกจากนี้นวัตกรรมในการบวนการผลิตสามารถกิดขึ ้นได้ทั ้งจากภายในและภายนอกองค์การ
ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่พัฒนานวัตกรรมควบคู่กันกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลรวมของการพัฒนากระบวนการที่เชื่อมโยงในแต่ละ
กิจกรรม ในขณะที่ Fritz (1989) อธิบายถึงความสามารถของธุรกิจสำหรับการคิดค้นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถทำให้เกิดผลประโยชน์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องมี
ความสม่ำเสมอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องก่อนออกไปสู่ตลาด นอกจากนี้ตามคำอธิบายของ 
Henard & Szymanski (2001) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยังสามารถพิจารณาได้ถึงลักษณะของแปลกใหม่ 
ความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยอาจพิจารณาได้จากทั้งมุมมองของผู้บริโภคและของ
ธุรกิจ 

จากงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านเช่น Kyei & Bayoh (2017) ศึกษาการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการรักษาลูกค้าในอุตสาหกรรมการสื่อสารคมนาคมโดยพบว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงและรักษาลูกค้าดังนั้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการจึง
เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนและคุ้มค่าในการลงทุนในการรักษาลูกค้าในอุตสาหกรรมโทรมนาคม 
นอกจากนี้ รักษ์ วรกิจโภคาทร (2547) กล่าวว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง
เทคโนโลยี วิธีการใช้งาน การพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือ
เป็นผลผลิตของธุรกิจที่สามารถตอบสนองและสร้างมูลค่าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและ



42 
 

บริการได้ Smith (2006) ได้ระบุว่าตัวแปรที่สำคัญคือ 1) โอกาสทางเทคโนโลยีเช่น องค์ความรู้
เกี่ยวกับระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงกระบวนการใรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เกิดขึ ้น 2) ความต้องการของตลาดหรือผู ้บริโภคเช่น ความต้องการใช้งานของผู ้บริโภคเป็นต้น 
Alshanty & Emeagwali (2019) ได้ศึกษาความสามารถในการรับรู้ของการสร้างนวัตกรรมในบทบาท
ของการเป็นผู้กำหนดทิศทางของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสรุปได้ว่านวัตการ
คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปลกไม่ซ้ำใคร โดยธุรกิจจำต้องมีการเปิดกว้างเพ่ือรับแนวคิดผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มาจากแนวโน้มการตลาดมาปรับใช้ 

ตารางท่ี 2.11 ความหมายของนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Fritz (1989) ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่ถูกประดิษฐ์ คิดค้น ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือเป็นสิ่ง
ใหม่ที่ยังไม่ปรากฎหรือซ้ำใคร 

Day and Herbig 
(1990) 

การสร้างความแปลกใหม่ ความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดย
อาจพิจารณาได้จากทั้งมุมมองของผู้บริโภคและของธุรกิจ 

Frambach, (1993) การจัดหาความร่วมมือทางเทคนิคในการสร้างผลงานทางด้านผลิตภัณฑ์ที่
สามารถส้รางมูลค่าเพิ่มและวัสดุขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ
และยกระดับการแข่งขันที่ยั่งยืน 

Smulders et al 
(2003) 

การฝึกฝน การคิดและการนำไอเดียมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดให้ประสบผลสำเร็จ 

Smith (2006) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงและ
รักษาลูกค้าดังนั้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการจึงเป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

Simon & Yaya, 
(2012) 

การจ ัดหาเทคโนโลยี อ ุปกรณ์ เคร ื ่องม ือในการนำมาพัฒนาและ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อสามารถตอบสนองและสร้าง
มูลค่าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการได้ 

Kyei & Bayoh 
(2017) 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจและสินค้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ปรับปรุง หรือคิดค้นขึ้นใหม่จากการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้
ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่าง 

Alshanty & 
Emeagwali (2019) 

การสร้างสรรค์ คิดค้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกตา่ง
และสามารถสร้างยอดขายและกำไรเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้บริโภค 
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ตารางท่ี 2.11 ความหมายของนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Chou et al (2020) การนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์
ของผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ สามารภนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ
เกิดมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันมากข้ึน 

รักษ์ วรกิจโภคาทร 
(2547) 

การปรับปรุงเทคโนโลยี วิธีการใช้งาน การพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็นผลผลิตของธุรกิจที่สามารถ
ตอบสนองและสร้างมูลค่าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
ได ้

จากตารางที่ 2.11 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและ
ข้อค้นเกี ่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์หมายถึง การคิดค้น 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม หรือการสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำนวัตกรรมที่
ได้จากการรวบรวมไอเดีย แนวคิด เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้
จริง และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้โดยยังไม่มีใครทำซ้ำ ทำให้เกิดการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจ 

นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process innovation) 
Schumpeter (1943) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมด้านกระบวนการว่าเป็นการเปลี ่ยนแปลงที่

สร้างสรรค์ถึงความหลากหลายในด้านกระบวนการที่มีทั้งการจัดหา การผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
จัดจำหน่ายเช่นเดียวกันกับนวัตกรรมด้านกระบวนการในส่วนของการบริการหรือสิ่งที่ไม่ตัวตน ซึ่ง
เรียกได้ว่านวัตกรรมกระบวนการนั้นเป็นวิธีการใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการผสมรวมกับการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการผลิตและเกิดจากนวัตกรรมการกระบวนการผลิตที่ใช้ระบบ  
Taxonomies โดย Schumpeter กล่าวเพ่ิมเติมว่าระดับของการเปลี่ยนแปลงต่างอาจแบ่งออกได้เป็น 
1) การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง 2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่อเนื่องที่ต่างไปจากเดิม 
และ3) การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านเทคโนโลยีดังแสดงในรูปที่ 2.9 Rogers (1995) กล่าวถึง
นวัตกรรมด้านกระบวนการสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับต่างภายในองค์กรเนื่องจากไม่มีองค์กรใด
สามารถพึ่งพานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในระดับเดียวเท่านั้น องค์กรที่ประสบผลสำเร็จมีนวัตกรรมด้าน
กระบวนการที ่เกิดขึ ้นในทุกๆระดับขององค์กร ในขณะเดียวกัน Audretsch (1995) การพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เป็นกระบวนการใหม่ที่ทำให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ ้น และยังสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Avlonitis et al. (1994) กล่าวว่านวัตกรรมได้กลายเป็นศาสตร์แห่งกลยุทธ์
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและเติบโตได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน ทั้งนี้การเติบโตขององค์กรนั้นไม่เพียงแค่การ
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ร่วมมือกันความสามารถด้านนวัตกรรมกระบวนการจึงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี วิธีการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตของนวัตกรรม ดังนั้นใน
การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมกระบวนการที่ถูก
นำมาปรับใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่นั่นเอง (Wang & Ahmed, 2004) 

 
ภาพที่ 2.7 ระดับของนวัตกรรมด้านกระบวนการ 

ที่มา: Rogers (1995) 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านกระบวนการที่ผ่านมาเช่น Alshanty & 

Emeagwali (2019) ได้ศึกษาความสามารถของผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถึง
การสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความสามารถด้านการตลาด โดยพบว่าประสิทธิภาพธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างการสำรวจข้อมูลของตลาดและการกำหนดกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ ในขณะที่ Futterer et 
al. (2018) ได้ศึกษาปัจจัยที่เป็นกุญแจสำคัญของผู้ประกอบการที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการ
สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ ่งได้พบว่าการสร้างนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business innovation 
model) นั้นเป็นข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต นอกจากนี้
พฤติกรรมของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านกระบวนการยังสอดคล้องกับการร่วมมือ
กันของผู้ประกอบการการและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 2.12 ความหมายของนวัตกรรมด้านกระบวนการ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Schumpeter (1943) การเปลี ่ยนแปลงที ่สร ้างสรรค์ถ ึงความหลากหลายในด้าน
กระบวนการที่มีทั้งการจัดหา การผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
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ตารางท่ี 2.12 ความหมายของนวัตกรรมด้านกระบวนการ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

จัดจำหน่าย ตลอดจนการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ควบคู่กัน 

Avlonitis et al., (1994) ความสามารถในการนำเทคโนโลยีท ี ่ เป ็นส ่วนสำค ัญของ
กระบวนการผลิต หรือวิธ ีการผลิตดังนั ้นความสามารถของ
นวัตกรรมด้านกระบวนการจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

Audretsch (1995) การพ ัฒนากระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งานร ูปแบบใหม ่ ให ้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เป็นกระบวนการใหม่ที่ทำให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และยังสามารถบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Rogers (1995) นวัตกรรมด้านกระบวนการสามารถเกิดขึ ้นได้ในระดับต่าง
ภายในองค์กรเนื่องจากไม่มีองค์กรใดสามารถพึ่งพานวัตกรรมที่
เก ิดขึ้นในระดับเดียวเท่าน ั ้น องค์กรที ่ประสบผลสำเร ็จมี
นวัตกรรมด้านกระบวนการที่เกิดข้ึนในทุกๆระดับขององค์กร 

Wang & Ahmed (2004) นวัตกรรมกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี วิธีการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นส่วนสำคัญ
ในการผลิตของนว ัตกรรม ดั งน ั ้นในการนำนว ัตกรรมทาง
เทคโนโลยีมาใช้ในนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรม
กระบวนการที่ถูกนำมาปรับใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

Kyei & Bayoh (2017) ความสามารถในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ร่วมกับการบวน
การผลิต โดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการนำไปใช้
ได้จริงที ่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่าง
แตกต่าง 

Futterer et al., (2018) การจัดการกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของธุรกิจ
เพื ่อให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบที ่ม ีความแตกต่าง สร้างสรรค์ 
ตลอดจนการเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ธุรกิจ 

Alshanty & Emeagwali, 
(2019) 

กุญแจสำคัญในการสร้างและจัดการกระบวนการดำเนินงานของ
ธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้ในกระบวนการผลิต
และเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่องค์กรได้ 
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ตารางท่ี 2.12 ความหมายของนวัตกรรมด้านกระบวนการ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Chou et al (2020) การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบวน
การดำเนินงานเช่น การจัดหา การผลิต การนำเครื ่องจักร
อุปกรณ์มาปรับใช้ให้เกิดการสร้างมูลค่าให้แก่ผลลัพธ์ของธุรกิจ 

 
จากตารางที่ 2.12 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและ

ข้อค้นเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านกระบวนการ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่านวัตกรรมด้านกระบวนการหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่แสดงถึงความหลากหลายในกระบวนการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตสินค้า
และบริการโดยมีการนำองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีเช่น เครื ่องจักร อุปกรณ์ต่างๆมาใช้เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ในรูปแบบของนวัตกรรมกระบวนการที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่มีมูลค่าเพ่ิม 

 
นวัตกรรมด้านการตลาด (Market innovation)  

Drucker (1973) ได้นิยามความหมายของคำว่า”การตลาด”หมายถึงการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนถ่ายสินค้าและบริการที่มีไปสู่มือผู้บริโภค โดยสามารถทำให้ผู้บริโภคหรือ
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่ง Kotler (1980) อธิบายถึง
กิจกรรมทางการตลาดว่าเป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การระบุราค า การ
ส่งเสริมการจัดจำหน่าย การกระจายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยในส่วนของกิจกรรมการตลาดนั้น
ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการตลาด กลุ่มลูกค้า และทำการออกแบบผลิต
สินค้าหรือบริการที่สร้างความน่าสนใจแก่ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการนั้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคและเพ่ิมผลกำไรให้แก่ธุรกิจมากที่สุดโดยการกำหนดกิจกรรมต่างๆ นั้นจะต้องมุ่งเน้นไปที่
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักซ ึ ่ง Kotler ได้แบ่งองค์ประกอบทางการตลาดออกเป็น 3 
องค์ประกอบได้แก ่

1) การมุ่งเน้นถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักคือ การวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้า
ในการบ่งชี้ว่าควรจะผลิตสินค้าใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสูด 

2) การมุ ่งเน้นผลกำไร ซึ ่งเป็นส่วนที ่สามารถวัดถึงการเติบโตทางธุรกิจของธุรกิจโดย
พิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจควบคู่กัน 

3) การบูรณาการด้านการตลาดอันเกิดจากการร่วมมือกันทำงานในหน่วยงานทุกฝ่ายของ
นักการตลาดเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ ข้อมูล และประวัติของลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรยีบ
ด้านการแข่งขัน 
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การบวนการทางการตลาดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื ่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนประสมทาง
การตลาดนั้นเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการตลาดอย่างหนึ่งที่สำคัญท่ีสามารถช่วยให้ธุรกิจมีความท้า
ทายในภาวะการแข่งขันที ่ร ุนแรง  (Naidoo, 2010) ซึ ่งนวัตกรรมทางการตลาดนับว่าเป็นการ
ดำเนินงานรูปแบบใหม่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (OECD, 2005) 

1) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
2) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3) การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ 
4) การกำหนดราคาสินค้าและบริการ 
5) การจัดวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ 
ในขณะเดียวกัน Mckeown (2008) ได้อธิบายลักษณะของการเป็นนวัตกรรมการตลาด

หมายถึงการสร้างสรรค์ความแตกต่างในสินค้าและบริการโดยเริ่มจากการให้ความสำคัญถึงความ
ต้องการของผู ้บริโภคและการตัดสินใจของลูกค้า และสร้างความน่าสนใจ ให้ลูกค้ามากขึ ้นทั้งนี้
นวัตกรรมการตลาดประกอบด้วย 

1) การจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าเพ่ือง่ายต่อการเข้าถึง และการค้นหาข้อมูลของลูกค้า 
2) การรักษาลูกค้าเดิมคือการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความภักดีต่อสินค้าและ

บริการจนทำให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำ 
3) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเพื่อสร้างความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์ โดยการค้นหาความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงใจสูงสุดทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง
ผลกำไรและยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 

4) การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เช่นการนำเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารและ
สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเช่น การโฆษณา การให้ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆเพื่อให้
สอดคล้องกับการตลาดในรูปแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างคล
อบคลุม 

ตารางท่ี 2.13 ความหมายของนวัตกรรมด้านการตลาด 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Drucker (1973) การส่งต่อสินค้าหรือบริการไปสู่มือผู้บริโภคโดยทำให้ผู้บริโภค
รับรู้ถึงความพอใจสูงสุด และเกิดการจงรักภักดีในสินค้าหรือ
บริการ 

Kotler (1980) กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อการปรับปรุงการแผนการดำเนินงาน 
การส่งเสริมการขายการนำนวัตกรรมมาใช้ในส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า
ได้มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2.13 ความหมายของนวัตกรรมด้านการตลาด 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Wang & Ahmed (2004) การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆมาผสมผสานกับส่วน
ประสมทางการตลาดเช่น ราคา สถานที่ สินค้า การส่งเสริมการ
ขาย เพื ่อทำให้เกิดความเปลี ่ยนแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

OECD (2005) การดำเนินงานด้านการตลาดรูปแบบใหม่เช่นการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆที่
สามารถช่วยให้ธุรกิจมีความท้าทายในภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง 

Mckeown (2008) การเป็นนวัตกรรมการตลาดหมายถึงการสร้างสรรค์ความ
แตกต่างในสินค้าและบริการโดยเริ่มจากการให้ความสำคัญถึง
ความต้องการของผู้บริโภคและการตัดสินใจของลูกค้า และสร้าง
ความน่าสนใจให้ลูกค้ามากข้ึน 

Naidoo (2010) การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย
ในรูปแบบต่างๆที่ทำให้การดำเนินงานด้านการตลาดเกิดเป็น
รูปแบบใหม่โดยทำให้ธุรกิจมีโอกาสทางด้านการตลาดและความ
ได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

Zehir et al. (2015) การจัดหาเทคโนโลยีท ี ่ท ันสมัยและเหมาะสม เช ่นการนำ
เทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารและสามารถอำนวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าเช่น การโฆษณา ตลอดจนการให้ข้อมูลสินค้าและ
บริการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการตลาดในรูปแบบใหม่ๆที่
เปลี่ยนแปลงไป 

Alshanty & Emeagwali 
(2019) 

การที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างคลอบคลุมโดยการสร้าง
เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว 

 
จากตารางที่ 2.13 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายและ

ข้อค้นเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการตลาด ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่านวัตกรรมด้านการตลาดหมายถึง การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการโดยคำนึงถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นหลักสำคัญ โดยการดำเนินการนวัตกรรมการตลาดเช่น การใช้เทคโนโลยีในการ
รวบรวมข้อมูลลูกค้า การติดตามและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว การหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้
อำนวยความสะดวกระหว่างธุรกิจและลูกค้า 
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2.2.4 ผลการดำเนินการของธุรกิจ 
ความสำเร็จของธุรกิจในการดำเนินงานที ่พยายามมุ ่งเน้นศึกษาลูกค้านับเป็นผลการ

ดำเนินงานที่เป็นผลลัพธ์หรือตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงานของธุรกิจที่สามารถสร้างคุณภาพในการ
สร้างกำไร การบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าหรือพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถ
รวมถึงตัวชี้วัดในการสร้างคุณภาพที่ดีของการทำงานในองค์กรของพนักงาน การสร้างความเป็นธรรม
และสภาพแวดล้อมในการทำงานทีดี่เพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลในการทำงานและคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็น
การสร้างความผูกพันและความภักดีของพนักงานให้มีต่อองค์กร (Burke and Litwin, 1992; Beer 
and Walton, 1990) 

 
ภาพที่ 2.8 การวัดผลการดำเนินงานแบบดุลยภาพ 

ที่มา: Kaplan and Norton (1992) 
 

นอกจากนี้การวัดประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยกำหนดกรอบการทำงานสำหรับการวัด
และบริหารเชิงกลยุทธ์ที่คลอบคลุมในองค์กรนั้นควรประกอบด้วย 4 มุมมองได้แก่ มุมมองทางการเงิน 
มุมมองลูกค้า มุมมองกระบวนการทางธุรกิจ มุมมองการเรียนรู้และเจริญเติบโต (Robert S. Kaplan 
and David P. Norton, 1996) Gimenez et al., (2012) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความร่วมมือในกิจกรรม
การเรียนรู้กับผู้จัดหาวัตถุดิบสามารถเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กรและภาพลักษณ์ทางสังคม Gualandris 
et al., (2014) พบว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฎิบัติภายในองค์กรสามารถช่วยให้การปรับปรุงของ
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องค์กรมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และในทำนองเดียวกันการร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบในรูปแบบเช่น 
การฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาร่วมกันด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาความรู้และ
ทักษะที ่จำเป็นสำหรับการพัฒนาสังคมในองค์กร นอกจากนี ้ Cristina Sancha et al., (2016) 
ชี้ให้เห็นว่าการบรรลุเป้าหมายของห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและความร่วมมือ
ระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบนั้นสามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน 
ซึ่งในหลักเดียวกันนี้ Grekova et al., (2016) กล่าวเพิ่มเติมว่ายังสามารถบำรุงรักษาความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืนกับผู้จัดหาวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานเพื่อรับมือกับแรงกดดันภายนอนที่ส่งผลกกระทบต่อองค์กร
ในการเพิ ่มผลกำไรและลดต้นทุนการดำเนินงาน มรกต กำแพงเพชร และคณะ (2562) กล่าวว่า
ผู้บริหารที่มีสมรรถนะที่ดีทำให้พนักงานในองค์กรมีแนวโน้มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยส่วน
ใหญ่การที่องค์กรบรรลุผลสำเร็จที่ตั้งไว้หรือการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมเป็นสำคัญ 

ตารางท่ี 2.14 ความหมายของผลการดำเนินการของธุรกิจ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Beer and Walton (1990) การสร้างผลิตภัณ์ใหม่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถขององค์กร
ในการปรับตัวขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

Burke and Litwi, (1992) ผลการดำเนินงานขององค์กรที่รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด การ
ดำเนินงานภาพรวมขององค์กร อัตราของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในองค์กรเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

Jaworski and Kohli 
(1993) 

ไม่ใช่เพียงแต่การประเมินผลด้านการเงินและผลตอบแทนของ
สินทรัพย์แต่รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด การดำเนินงานภาพรวม
ขององค์กร อัตราของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื ่อลด
ต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

Slater and Narver (1995) การดำเนินงานที ่พยายามมุ ่งเน้นศึกษาลูกค้านับเป็นผลการ
ดำเนินงานที่เป็นผลลัพธ์หรือตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจที่สามารถสร้างคุณภาพในการสร้างกำไร การบริการ และ
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือพนักงานในองค์กร 

Baker and Sinkula (1999) การวัดการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรการวัดผล
ทางด้านการเงินเช่น กำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ทั้งนี้
นักวิชาการได้พัฒนารูปแบบการวัดผลการดำเนินงาน 

Brewer and Selden 
(2000) 

ผลการดำเนินงานที่แสดงความสัมพันธ์ถึงปัจจัยนำเข้าและนำออก 
การแสดงผลกำไรที่แสดงในรูปของตัวเงินเช่น การสิเคราะห์ถึง
ความรวดเร็วในการส่งมอบ ยอดขาย เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2.14 ความหมายของผลการดำเนินการของธุรกิจ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Lahiri et al. (2012) การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการจากการวัดค่าในแต่ละมุมมอง
มากกว่าการคำนึงถึงเพียงแต่สินทรัพย์หรือการเงินเพียงอย่างเดียว 

Gualandris et al. (2014) ความสำค ัญในการว ิ เคราะห ์ถ ึ งป ั จจ ัยอ ันประกอบด ้วย 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ ผลผลิต นวัตกรรม และ
คุณภาพชีวิต ตลอดจนปัจจัยด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่น 

Patrick Henry Ibeogu 
and Ali Ozturen (2015) 

นอกจากการวัดถึงผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายแล้วยังรวมถึงผลประกอบการ 
อัตรากำไรขาดทุน ตัวชี้วัดผลงานในอดีตที่ผ่านมาเป็นต้น 

Cristina Sancha et al. 
(2016) 

การบรรลุซึ่งเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ อาจเกิดจากการใช้ทรัพยากร 
ความสามารถ เทคโนโลยีเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

Presutti, M., & Odorici, V. 
(2019) 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฎิบัติภายในองค์กรสามารถช่วยให้การ
ปรับปรุงขององค์กรมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

ศานสันต์ รักษ์แต่งาม 
(2559) 

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายให้เกิด
ประสิทธิภาพโดยวัดจากมุมมองของสิ่งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 

มรกต กำแพงเพชร และ
คณะ (2562) 

ผู้บริหารที่มีสมรรถนะที่ดีทำให้พนักงานในองค์กรมีแนวโน้มในการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่การที่องค์กรบรรลุผลสำเร็จ
ที่ตั้งไว้หรือการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมเป็นสำคัญ 

 
จากตารางที่ 2.14 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายและ

ข้อค้นเก่ียวกับผลการดำเนินการของธุรกิจ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าผลการดำเนินการของธุรกิจหมายถึงการ
ดำเนินงานขององค์กรที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพโดยผลการดำเนินงานที่เป็น
ผลลัพธ์หรือตัวบ่งชี้ของผลการดำเนินงานของธุรกิจที่สามารถสร้างคุณภาพในการสร้างกำไร การ
บริการ และความพึงพอใจของลูกค้าหรือพนักงานในองค์กร 
มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 

มุมมองทางด้านการเงินเป็นปัจจัยสำคัญของการวัดประสิทธิภาพเพราะผลประกอบการทาง
การเงินขององค์กรเป็นพ้ืนฐานของความสำเร็จมาตรการที่สะท้อนถึงผลประกอบการทางการเงินได้แก่ 
จำนวนลูกหนี้ ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ความสามารถในการทำยอดขาย (Sale 
performance) และผลตอบแทนจากการลงทุน (Kaplan and Norton, 1992; Shepherd, 1997)  
การดำเนินงานของกิจกรรมทางการเงินคือการวัดประสิทธิภาพทางการเงินที่ประสบผลสำเร็จซึ่งเป็น
กระบวนการของการวัดผลลัพธ์การดำเนินงานทางด้านการเงินขององค์กรโดยอาจอ้างอิงกับ
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ประสิทธิภาพของต้นทุนในอดีตหรือที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้มุมมองทางด้านการเงินยังเป็นจุดเริ่มต้น
ในการวัดผลของความสำเร็จภาพรวมสำหรับการวิเคราะห์ ในเชิงควบคุมโดยใช้ตัวเลขทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุน การใช้สินทรัพย์ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน Shepherd กล่าวว่าข้อมูลทางด้านการเงินมีประโยชน์สำหรับกระบวนการตัดสินใจในการ
วางแผนและควบคุม การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับในอดีต การตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างผลการดำเนินงานของธุรกิจและประสิทธิภาพทางการเงินได้รับการศึกษาจากนักวิชาการ
หลายท่านเช่น การได้รับการยอมรับว่าการประเมินประสิทธิภาพด้านการเงินมีความสำคัญและ
สัมพันธ์กันกับประสิทธิภาพขององค์กรด้านเศรษฐกิจ   Porter and Van (1995) ระบุแนวคิดทาง
การเงินพื้นฐานประกอบด้วยกัน 2 ประการของธุรกิจประเภทขนาดกลางและขนาดย่อมคือรูปแบบ
การจัดหาเงินทุนภายในและภายนอกองค์กร  อย่างไรก็ตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถ
ทำกำไรได้มากกว่าใช้แหล่งเงินทุนภายนอกเช่น ธนาคารการเงิน นักลทุนรายย่อย เงินระดมทุนอาจทำ
ให้องค์กรประสบผลสำเร็จน้อยลง สอดคล้องกับ Fischer และ Reuber (2003) ที่ระบุว่าผู้ให้แหล่ง
ทุนภายนอกเป็นองค์ประกอบสำคัญและทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเติบโตได้อยา่ง
รวดเร็ว โดยปัจจัยสำคญของการเริ่มต้นธุรกิจนั้นคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก 

จากงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านเช่น Iqbal et al. (2019) ได้วิเคราะห์ปัจจัยการกำกับ
ดูแลธุรกิจของผู้บริหารและความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเงินโดยการศึกษาพบว่าลักษณะของ
ผู ้บริหารและประเภทความเป็นเจ้าของสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเงินของธุรกิจ 
เช่นเดียวกันกับ Abdallah and Ismail (2017) สำรวจความสัมพันธ์ของผลการปฎิบัติงานในระดับที่
แตกต่างกันขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกของผลการดำเนินงานด้านการเงิน  Lucatoet al., 
(2017) ศึกษาผลการดำเนินการด้านส่งแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาย่อมกับประสิทธิภาพ
ทางการเงินในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศบราซิลโดยพบว่าการจัดหาเงินทุนภายในเป็นส่วนสำคัญ
ของการอยู่รอดและการพัฒนาของธุรกิจ 

ตารางท่ี 2.15 ความหมายของมุมมองทางด้านการเงิน 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Kaplan and Norton (1992) การวัดประสิทธิภาพทางการเงินที ่ประสบผลสำเร็จซึ ่งเป็น
กระบวนการของการวัดผลลัพธ์การดำเนินงานทางด้านการเงิน
ขององค์กรโดยอาจอ้างอิงกับประสิทธิภาพของต้นทุนในอดีต
หรือที่คาดการณ์ไว้ 

Shepherd (1997) ก ิ จกรรมการประ เม ิ นประส ิ ทธ ิ ภ าพทางการ เ ง ิ น เ ช่ น 
ความสามารถในการทำกำไร ยอดขาย งบการเงิน การประเมิน
สินทรัพย์ขององค์กร ส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อผลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส้รางประสิทธิภาพขององค์กร 
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ตารางท่ี 2.15 ความหมายของมุมมองทางด้านการเงิน 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 

Porter and Van (1995) การประเมินโดยการคำนวนจากอัตราส่วนทางการเงินเช่นสภาพ
คล่องทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร ความมั่นคงเพ่ือ
ประสิทธิภาพขององค์กรและเป็นสิ่งชี้วัดผลงานในอดีตที่ผ่านมา 

Fischer & Reuber (2003) ผลการปฎิบัติการขององค์กรโดยการประเมินผลลัพธ์จากผล
ประกอบการเช่นการวิเคราะห์ในเชิงควบคุมโดยใช้ตัวเลขทาง
การเงิน รายได้ การลดต้นทุน การบริหารความสเยงทางการเงิน 

Abdallah and Ismail 
(2017) 

ข้อมูลทางด้านการเงินมีประโยชน์สำหรับกระบวนการตัดสินใจ
ในการวางแผนและควบคุม การเปรียบเทียบผลการปฎิบัติงาน
กับในอดีตได้แก่ จำนวนลูกหนี้ ความสามารถในการทำกำไร 
ความสามารถในการทำยอดขายและผลตอบแทนจากการลงทุน 

Patrick Henry Ibeogu and 
Ali Ozturen (2015) 

การวัดประสิทธิภาพทางการเงินที่เกิดจาก ส่วนแบ่งทางกตลาด 
ผลกำไรสุทธฺ สภาพคล่องทางการเงิน โดยการจัดหาแหล่งเงินทุน
ที่มาจากภายในและภายนอกองค์กร 

Lucatoet al. (2017) การพิจารณาวัตถุประสงค์ทางการเงินที ่สามารถทำให้องค์
เจริญเติบโตโดยมีผลลัพธ์สุดท้ายคือความสามารถในการทำกำไร 
อัตราผลตอบแทนทางการเงินเมื่อเทียบกับอดีคต 

Iqbal et al. (2019) การวัดผลของความสำเร็จภาพรวมสำหรับการวิเคราะห์ในเชิง
ควบคุมโดยใช้ตัวเลขทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ การเพ่ิมยอดขาย 
การลดต้นทุน การใช้สินทรัพย์ รวมถึงการบริหารความเสี ่ยง
ทางด้านการเงิน 

 
จากตารางที่ 2.15 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายและข้อ

ค้นเก่ียวกับมุมมองทางด้านการเงิน ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่ามุมมองทางด้านการเงินหมายถึงการประเมินผล
การดำเนินงานที่เกิดจาการประเมินผลลัพธ์โดยมีข้อมูลด้านการเงินที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการ
ตัดสินใจเช่น สภาพคล่องทางการเงิน ยอดขาย ความสามารถในการทำกำไร ต้นทุนองค์กรโดยอาจ
อ้างอิงกับประสิทธิภาพของต้นทุนในอดีตหรือที่คาดการณ์ไว้ 

มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
วิธีการในการรักษาฐานลูกค้าและการจัดหากิจกรรมในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

นับเป็นกลยุทธ์เชิงคุณภาพในการเปลี่ยนสถานะจากลูกค้าให้กลายเป็นคู่ค้า ทั้งนี้ลูกค้าจัดเป็นผลลัพธ์
ที่ดีของการบริการจัดการองค์กรเป็นมุมมองที่จะตอบคำถามที่ว่าเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายของกจิการ 
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องค์กรจะต้องเป็นอย่างไรในสายตาของลูกค้า กล่าวคือลูกค้าต้องการให้องค์กรเป็นอย่างไรในมุมมอง
ของลูกค้า เช่น ลูกค้าอาจต้องการให้องค์กรสามารถผลิตของที่มีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพสินค้าก็จะเป็น
ตัววัดตัวหนึ่งในมุมมองทางด้านลูกค้า เป็นต้น Li et al., (2012) กล่าวว่าการแข่งขันในตลาดโลก
เผชิญความรุนแรงมากขึ้นเรื ่อยๆ ทำให้ต้องตระหนักถึงประสิทธิภาพของการออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการดังนั้นการนำฟังก์ชั่นของการพิจารณาคุณภาพมาปรับใช้เพ่ือรับมือกับคู่แข่ง
เป็นวิธีการวางแผนและการแก้ปัญหาที่แปลความต้องการของลูกค้า ซึ่งการวิเคราะห์ถึงความต้องการ
ลูกค้านั้นสามารถนำไปสู่การลดความขัดแย้งภายใน ตลอดตนการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับ
ความพึงพอใจสูงขึ้นจากลูกค้าและทำให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น 

มุมมองลูกค้าขึ้นอยู่กับมาตรการที่จำเป็นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มตลาดในขณะที่ฝ่ายบริหารตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัติงานเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น มาตรการทั่วไปบางประการเกี่ยวกับมุมมองของลูกค้าคือความพึง
พอใจของลูกค้าการรักษาลูกค้าการได้ลูกค้าใหม่ตำแหน่งทางการตลาดและส่วนแบ่งตลาดใน
กลุ่มเป้าหมาย (Modak et al., 2019) ความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของลูกค้า ผลการศึกษา
ก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้รับแรงผลักดัน
จากความพึงพอใจของลูกค้าในตลาด (Narver & Slater, 1990) ในขณะเดียวกันความเข้าใจในความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถ
กำหนดทิศทางสำหรับตลาดผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถอำนวยความสะดวกในการนำกล
ยุทธ์การตลาดเชิงรุกไปใช้ (Iqbal et al., 2019) 

ดังนั้นนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายและข้อค้นเกี่ยวกับมุมมองด้าน
ลูกค้าผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่ามุมมองด้านลูกค้าหมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่สร้างความพึงใจให้กับลูกค้า
ด้วยวิธีการต่างๆเช่น การกำหนดกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล
และความต้องการของลูกค้าซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถทำให้รักษาฐานลูกค้าและดึงดูดลูกค้าให้เกิด
ความภักดกีับองค์กร 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 
มุมมองการดำเนินงานภายในเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรที่รับผิดชอบต่อความพึง

พอใจของลูกค้าเป้าหมาย กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าที่อำนวยความสะดวกในการ
ตระหนักถึงความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของผู้มีส่วนได้ เสีย กิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าภายใน
องค์กรที่พบมากที่สุดมักเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการผลิตกิจกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานและบริการหลังการขาย ทั้งนี้จะต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดกิจกรรมในการสร้าง
คุณค่าและสร้างความหลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าอาทิเช่น การพัฒนาสินค้า
หรือบริการ การปฎิบัติงานภายในองค์กร มุมมองการดำเนินงานภายในเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
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ดำเนินงานเพื ่อสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า สิ ่งเหล่านี ้อาจเกี ่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว องค์กรควรระบุกระบวนการภายในที่มีผลดีต่อลูกค้าและความพึง
พอใจของผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาลูกค้าในตลาดเป้าหมาย นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีและการลดของเสีย , 
การผลิต, บริการหลังการขายและนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าในการรักษาความ
ต ้องการในป ัจจ ุบ ันและอนาคต (Kaplan & Norton, 1992) นอกจากนี้  Tubis & Werbinska-
Wojciechowska (2017) ยังได้อธิบายตัวชี้วัดของมุมมองด้านกระบวนการภายในดังต่อไปนี้ 

1) การปรับปรุงกระบวนการของคำสั่งซื ้อ ซึ่งการใช้ระยะเวลาของการเตรี ยมเอกสารอาจ
กระทบต่อระยะเวลาการรอสินค้าและสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร 

2) ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการตรวจสอบและข้อร้องเรียน เช่นความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น ตลอดจนความถูกต้องและสมเหตุสมผลของรายงานการร้องเรียน 

3) การพัฒนาคุณภาพของการบริการ ซึ่งตัวชี้วัดที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
พัฒนากิจกรรมนั้นเกิดจากการกำหนดมาตรฐานในการประเมินคุณภาพ รวมถึงการดำหนดจำนวน
ครั้งของการปรับปรุงในกิจกรรมนั้นๆ 

4) การกระจายกิจกรรมที่มุ่งการเพิ่มรายได้จากประสิทธิภาพของคำสั่งซื้อโดยกิจกรรมทาง
ธุรกิจควรเน้นไปท่ีการเพ่ิมรายได้อย่างต่อเนื่อง  

 
ตารางท่ี 2.16 ความหมายของมุมมองด้านกระบวนการภายใน 

นักวิชาการ/ผู้วิจัย ความหมาย 
Narver & Slater (1990) มุมมองการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างความสัมพันธ์ที ่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานในองค์กร 
รวมถึงการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเช่น การพิจารณาถึง
ปัญหาในการทำงาน ค่าใช้จ่าย และการบริหารระยะเวลาของ
การเกิดปัญหา 

Kaplan and Norton (1992) การพิจารณาถึงระบบสารสนเทศที่มีต่อกระบวนการทำงาน
ภายในองค์กร การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินงาน
ภายในองค์กร ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบสารสนเทศ 

Fischer & Reuber (2003) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในหน่วยงานขององค์กร
เพ ื ่ อการต ัดส ิน ใจของผ ู ้ บร ิหารในการวางแผนพั ฒนา
ประสิทธิภาพของระบบต่างๆเช่น ระบบสารสนเทศที่สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการภายใน 
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Li et al. (2012) การดำเนินงานขององค์กรที่รับผิดชอบต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป้าหมาย กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าที่
อำนวยความสะดวกในการตระหนักถึงความต้องการในปัจจุบัน
และอนาคตของผู้มีส่วนได้เสีย 

Tubis & Werbinska-
Wojciechowska (2017) 

การพัฒนาสินค้าหรือบริการ การปฎิบัติงานภายในองค์กร 
ม ุมมองการดำเน ินงานภายในเก ี ่ยวข ้องก ับก ิจกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า 

Presutti, M., & Odorici, V. 
(2019) 

การกำหนดระยะเวลาในการตอบสนองของระบบภายในองค์กร 
รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

Chou, et al. (2020) วัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ของการเพิ่มประสิทธิภาพ
การมำงานขององค์กรเพื ่อร ักษาล ูกค้าในตลาดเป้าหมาย 
นอกจากนี ้รวมถึงการสร ้างความสัมพันธ์ท ี ่ด ีในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
จากตารางที่ 2.16 ที่ได้ศึกษาจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายและข้อ

ค้นเกี ่ยวกับมุมมองด้านกระบวนการภายใน ผู ้วิจัยจึงสรุปได้ว่ามุมมองด้านกระบวนการภายใน
หมายถึง การปฎิบัตงานที่มีประสิทธิภาพเพื ่อสร้างจุดแข็งภายในองค์กรเช่น การพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทภาพ และสามารถลดข้อผิดพลาดที่เกิด
จากการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในองค์กรในการมุ่งเน้น
การตอบสนองและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพุงพอใจสูงสุด 

 
2.3 แนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
2.3.1แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

สำหรับการม ุ ่ งเน ้นการเป ็นผ ู ้ประกอบการนั ้นประกอบด้วยกันในหลายๆมิต ิซึ่ ง
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่างๆ อาทิเช่น การรับผิดชอบต่อ
จริยธรรมทางธุรกิจ กล่าวคือการตรงไปตรงมาต่อการทำธุรกิจของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมถึงการรับผิดชอบต่อการดูแลเอาใจใส่พนักงาน (Dess and Lumpkin, 2005) ในขณะที่แนวคิด
ของ Frese (2000) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการคือ ทัศนะคติและพฤติกรรมที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะที่ Mintzberg (1973) ยังได้อธิบายว่าผู้ประกอบการจะต้อง
มีการปรับตัวและการวางแผนในการแสวงหาโอกาสโดยคำนึงถึงความเสี่ยง Lumpkin and Dess 
(1996) ได้ขยายแนวคิดของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ นวัตกรรม ความ
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เสี ่ยง การทำงานเชิงรุก การแข่งขัน ความเป็นตัวของตัวเอง โดยมิติทั ้ง 5 ด้านนี ้สามารถสร้าง
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน ศานสันต์ และวิโรจน์ (2560) ศึกษา
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที ่มีผลต่อความสำเร็จต่อนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาได้จัดกลุ่มคุณลักษณะของผู้ประกอบการไว้คือ ความเป็น
ตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความใส่ใจในการเรียนรู้ และความใส่ใจในความสำเร็จ 
ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองของนักลงทุนให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้จากการศึกษาของนักวิชาการยังได้อธิบายคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความสำเร็จไว้ด้วยกัน 10 ประการสามารถเรียงตามลำดับความสัมพันธ์ (การะเกด นันทศรี
นนท์ (2554); Pardi et al., (2014); Suardhika and Suryani (2016)) ได้แก่ 

1. การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ การบริหารจัดการ
ในการทำงานเป็นทีมที่ดี สร้างความโน้มน้าวจิตใจของเพ่ือมร่วมงานทั้งภายในและนอกองค์กรได้ 

2. ความเชื่อมั่นในตนเอง เช่นการกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาและ
ความท้าทายใหม่ๆ 

3. ความซื่อสัตย์สุจริต การปฎิบัติอย่างตรงไปตรงมาในการทำธุรกิจกับคู่ค้า มีความจริงใจ 
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้าและสังคม 

4. ความรู้และประสบการณ์ในสิ่งที่ทำ คือต้องมีความชำนาญ ความถนัดสามารถนำเทคนิค
ที่ได้เรียนมาใช้ในธุรกิจ 

5. มีความทุ่มเทให้กับธุรกิจ คือมีความอดทน ขยันตั้งใจในการมอบสิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้า มีใจ
รักในการบริการลูกค้า 

6. สภาวะทางอารมณ์ คือการรับฟังผู้อื่น เพ่ือนำปัญหามาปรับแก้ไข มีความอดทนต่อสถาน
การณืต่างๆ 

7. การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองหาโอกาสที่ดี ช่างคิดและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
8. มีความรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ่มค่า 
9. มีการฝึกพัฒนาตนเองอย่างต่องเนื่องเช่น การอบรม ฝึกฝนทักษณะเฉพาะด้าน หรือ

ความรู้ใหม่ให้กับตนเองและพนักงานในองค์กร 
10. มีความเชื่อว่าความสำเร็จมาจากการตั้งใจทำงาน การต่อสู้กับความเสี่ยงและปัญหาที่

เกิดข้ึนตลอดเวลา 
ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ศ ึกษาทบทวนงานว ิจ ัยและวรรณกรรมของต ัวแปรค ุณลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการ โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยได้ทำการศึกษาไว้ สามารถสรุปตัวแปรประจักษ์ ได้ดัง
ตารางที่ 2.17 
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ตารางที ่ 2.17 การทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

นักวิชาการ/ผู้วิจัย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

Tajeddini (2010) 1. การเป็นตัวของตัวเอง 
2. การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3. มีความกล้าเสี่ยง 
4. ความใส่ใจเรียนรู้ 
5. ความคิดริเริ่ม 

Lisboa et al. (2011) 1. ความเป็นตัวของตัวเอง 
2. ความสามารถทางนวัตกรรม 
3. ความกล้าเสี่ยง 
4. การทำงานเชิงรุก 

Michela C. Mason et al. (2015) 1. ความเป็นตัวของตัวเอง 
2. ความสามารถทางนวัตกรรม 
3. ความกล้าเสี่ยง 
4. การทำงานเชิงรุก 

Zehir et al. 2015 1. ความเป็นตัวของตัวเอง 
2. ความสามารถทางนวัตกรรม 
3. ความกล้าเสี่ยง 
4. การทำงานเชิงรุก 

Oviedo-García et al. (2016) 1. ความเป็นตัวของตัวเอง 
2. ความสามารถทางนวัตกรรม 
3. ความกล้าเสี่ยง 
4. การทำงานเชิงรุก 

Acosta et al. (2019) 1. ความสามารถทางนวัตกรรม 
2. ความกล้าเสี่ยง 
3. การทำงานเชิงรุก 

Chou, et al. (2020) 1. ความสามารถทางนวัตกรรม 
2. ความกล้าเสี่ยง 
3. การทำงานเชิงรุก 

Sahi, et al. (2020) 1. ความสามารถทางนวัตกรรม 
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ตารางที ่ 2.17 การทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

นักวิชาการ/ผู้วิจัย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2. ความกล้าเสี่ยง 
3. การทำงานเชิงรุก 

สุธาทิพย์ (2558) 1. ความเป็นตัวของตัวเอง 
2. ความสามารถทางนวัตกรรม 
3. ความกล้าเสี่ยง 
4. การทำงานเชิงรุก 

ศานสันต์ และวิโรจน์ (2560) 1. ความเป็นตัวของตัวเอง 
2. ความสามารถทางนวัตกรรม 
3. ความกล้าเสี่ยง 

มรกต (2562) 1. ความสามารถทางนวัตกรรม 
2. ความกล้าเสี่ยง 
3. การทำงานเชิงรุก 

 
จากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของตัวแปรประจักษ์ของคุณลักษณะการ

เป็นผู้ประกอบการและทำการสังเคราะห์ออกมาประกอบไปด้วยตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได้ 
จำนวน 3 ต ัวแปร  Tajeddini (2010); Lisboa et al. (2011); Michela C. Mason et al. (2015); 
Oviedo-García et al. (2016); Acosta et al. (2019); Chou, et al. (2020); Sahi, et al. (2020); 
สุธาทิพย์ (2558); ศานสันต์ และวิโรจน์ (2560); มรกต (2562) ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง 
(Autonomyc orientation) ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation) ความกล้าเสี่ยง (Risk 
taking orientation) ดังตารางที่ 2.18 และภาพท่ี 2.9 
ตารางท่ี 2.18 สรุปตัวแปรประจักษ์ของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

นักวิชาการ/นักวิจัย ความเป็นตัว
ของตัวเอง 

ความสามารถ
ทางนวัตกรรม 

ความกล้าเสี่ยง 

Lumpkin and Dess (1996) ✓ ✓ ✓ 

Dess and Lumpkin (2005) ✓  ✓ 

Tajeddini (2010) ✓ ✓  

Lisboa et al., (2011) ✓ ✓ ✓ 

Michela C. Mason et al., (2015)  ✓ ✓ 
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นักวิชาการ/นักวิจัย ความเป็นตัว
ของตัวเอง 

ความสามารถ
ทางนวัตกรรม 

ความกล้าเสี่ยง 

Oviedo-García et al ., (2016) ✓ ✓ ✓ 

Acosta et al., (2019) ✓ ✓ ✓ 

Chou, et al. (2020) ✓ ✓ ✓ 

สุธาทิพย์ (2558) ✓  ✓ 

สมพร (2562) ✓ ✓ ✓ 

มรกต (2562) ✓  ✓ 

 

 

ภาพที่ 2.9 สรุปโมเดลการคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
 

2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการตลาด 
Jaworski and Kohli (1993) ระบุว่าการมุ่งเน้นการตลาดนั้นมาจากพฤติกรรมขององค์กร 

ปรัชญาทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ที่มาจากการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน 
แนวโน้มการตลาด ให้องค์กรได้รับรู้เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าจากการใช้ข้อมูลการตลาด
เหล่านั้น เช่นเดียวกันกับ Hult et al. (2004) ที่ได้สนับสนุนว่าการที่องค์กรมุ่งเน้นการตลาดนั้นเป็น
กระบวนการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับความสามารถด้านการแข่งขันซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบ
กับคู่แข่งในตลาดและทำให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางในตลาดได้ในระยะยาวอีกด้วย Jaworski 
and Kli (1993) ได้ศึกษาผลลัพธ์จาการที่องค์กรมุ่งเน้นการตลาดอันประกอบด้วย การสร้างสรรค์
ทางด้านสติปัญญา การตอบสนอง และการเปิดเผยสติปัญญาไปสู่ทุกๆฝ่าย นอกจากนี้แนวคิดการ
มุ่งเน้นการตลาดตามแนวทางของ Narver and Slater (1990) ได้พัฒนาแนวคิดจากงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องพบว่ามิติของการมุ่งเน้นการตลาดประกอบไปด้วย 3 มิติได้แก่ การมุ่งลูกค้า (Customer 
Orientation) การมุ่งคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) และการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (Inter-functional Coordination) การแบ่งปันคุณค่าให้กับลูกค้าที่ดีที ่สุดนั ้นองค์กร
จำเป็นต้องหาวิธีการมุ่งเน้นตลาดที่สามารถสร้างความได้เปรียบการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นอกจากจะ

ความเป็นตัวของตัวเอง 

ความสามารถทางนวัตกรรม
ความรู้ 

ความกล้าเสี่ยง 

คุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและองค์กรภายในเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว  

ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมของตัวแปรการมุ่งเน้นการตลาด โดยมี
นักวิชาการและนักวิจัยได้ทำการศึกษาไว้สามารถสรุปตัวแปรประจักษ์ ได้ดังตารางที่ 2.19 
ตารางท่ี 2.19 การทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการตลาด 

นักวิชาการ/ผู้วิจัย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการตลาด 
Narver and Slater (1990) 1. การมุ่งลูกค้า  

2. การมุ่งคู่แข่งขัน  
3. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

Jaworski and Kohli (1993) 1. การมุ่งลูกค้า  
2. การมุ่งคู่แข่งขัน  
3. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

Hult et al. (2004) 1. การมุ่งลูกค้า  
2. การมุ่งคู่แข่งขัน  
3. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

Powpaka (2006) 1. การมุ่งลูกค้า  
2. การมุ่งคู่แข่งขัน  
3. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาด 

Yi & Xin (2007) 1. การมุ่งลูกค้า  
2. การมุ่งคู่แข่งขัน  
3. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

Suliyanto & Rahab (2012) 1. การมุ่งลูกค้า  
2. การมุ่งคู่แข่งขัน  
3. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

Ho et al. (2018) 1. การมุ่งลูกค้า  
2. การมุ่งคู่แข่งขัน  
3. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
4. การเผยแพร่ ข้อมูลทางการตลาด 

Wang et al. (2019) 1. การมุ่งลูกค้า  
2. การมุ่งคู่แข่งขัน  
3. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 



62 
 

จากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องของตัวแปรประจักษ์ของการมุ่งเน้น
การตลาดและทำการสังเคราะห์ออกมาประกอบไปด้วยตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได้จำนวน 3 
ตัวแปร (Narver and Slater (1990); Jaworski and Kohli (1993); Han and Srivastava (1998); 
Hult et al. (2004); Yi & Xin  (2007); Powpaka (2006); Hult et al. (2004); Ho et al. (2018); 
Wang, et al. (2019); สมรและสุดาพร (2558); อรพรรณ และ ดารณี (2019)) ได้แก่ 1) การมุ่งลูกค้า 
(Customer Orientation) 2) การมุ ่งคู ่แข่งขัน (Competitor Orientation) และ 3) การประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional Coordination) )  ดังตารางที่ 2.20 และภาพที่ 
2.10 

ตารางท่ี 2.20 สรุปตัวแปรประจักษ์ของการมุ่งเน้นการตลาด 
นักวิชาการ/นักวิจัย การมุ่งเน้น

ลูกค้า 
การมุ่งเน้น
คู่แข่งขัน 

การประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

Lumpkin and Dess (1996) ✓ ✓  

Dess and Lumpkin (2005) ✓  ✓ 

Tajeddini (2010) ✓ ✓  

Lisboa et al., (2011) ✓ ✓ ✓ 

Michela C. Mason et al., (2015)  ✓ ✓ 

Oviedo-García et al ., (2016) ✓ ✓ ✓ 

Acosta et al., (2019) ✓ ✓ ✓ 

Chou, et al. (2020) ✓ ✓  

สุธาทิพย์ (2558) ✓  ✓ 

สมพร (2562) ✓ ✓ ✓ 

มรกต (2562) ✓  ✓ 
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ภาพที่ 2.10 สรุปโมเดลการมุ่งเน้นการตลาด 

2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวตักรรม 
Avlonitis, G. J. et al. (1994) กำหนดนวัตกรรมว่าเป็นการสร้างการยอมรับและการใช้

ความคิดใหม่ๆในกระบวนการผลิตหรือการบริการในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ซับซ้อนและสร้างมูล
ค่าที่แตกต่างจากเดิมให้แก่ลูกค้า โดยองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความคิด ความแปลก
ใหม่ในการทดลองที่สร้างสรรค์อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ บริการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ง Avlonitis, G. J. 
et al. (1994) ได้ให้องค์ประกอบของนวัตกรรมไว้ด้วยกัน 5 ประการได้แก ่

1. การเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ 
2. กระบวนการผลิตที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมที่เสนอเขา้สู่

อุตสาหกรรม 
3. การเข้าสู่หรือค้นพบตลาดใหม่ 
4. การเปลี่ยนแปลงตลาดใหม่ 
5. การจัดหาปัจจัยนำเข้า หรือสรรหาวัตถุดิบใหม่ 
ทั้งนี้เราสามารถแบ่งลักษณะของนวัตกรรมได้เป็น 2 ลักษณะคือ คุณลักษณะของความ

แปลกใหม่ และการมีมูลค่าทางธธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการธุรกิจได้จริง ดังนั้นนวัตกรรม
จึงเป็นปัจจัยสำคัญในยุคของเศรษฐกิจโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้ (Knowledge-based economy) ที่เป็นการนำทรัพยากร องค์ความรู ้ ทักษะความ
เชี่ยวชาญต่างๆมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่ Hughes (1973) ยังอธิบาย
องค์ประกอบของนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 

1. ความใหม่ที ่เกิดขึ ้นทั ้งในมุมมองของลูกค้าที ่แสดงออกในรูปแบบของระดับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อลูกค้าและความใหม่ในมุมมองขององค์กร 

2. การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเช่น การสร้างสรรค์ประดิษฐ์หรือการคิดค้นใหม่ที่สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้ 

การประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน การมุ่งเน้นลูกค้า 

 
การมุ่งเน้นการตลาด 
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3. เกิดประโยชน์และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงาน และสารถสร้างความ
สะดวกในการดำรงชีพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้นักวิชาการได้กล่าวถึงรูปแบบของนวัตกรรมสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบตาม
วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ได้ 3 รูปแบบได้แก่ (Wang & Ahmed 2004; North & Smallbone, 
2000; Hult, et al., 2007) 1) นว ัตกรรมผล ิตภ ัณฑ์ (Product Innovation) 2) นว ัตกรรมด ้าน
กระบวนการ (Process innovativeness) 3) นวัตกรรมด้านการตลาด (Market innovativeness) 

จากงานวิจัยของนักวิชาการเกี ่ยวกับการศึกษาการมุ ่งเน้นนวัตกรรมเช่น Cheng & 
Krumwiede (2012) ได้ศึกษาบทบาทของนวัตกรรมการบริการกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริการใหม่พบว่านวัตกรรมการบริการนั้นไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การค้นพบวิธีการบริการใหม่ แต่คุณค่า
ของมันอยู่ที่การอำนวยความสะดวกและการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ารวมถึงการสร้าง
คุณค่าในตลาดใหม่ ในขณะที ่การศึกษาของ  Zehir et al. (2015) ได้ศึกษาความสามารถด้าน
นวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งออกของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศตุรกีพบว่า
ความสามารถในการสร ้างนว ัตกรรมมีผลต่อประสิทธ ิภาพการส ่งออกและแสดงให้เห ็นว่า
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถบรรลุการได้เปรียบด้านการแข่งขันโดยการปรับปรุงความสามารถดา้น
นวัตกรรมด้วยวิธีการปรับปรุงและจัดการเทคโนโลยีสำหรับการสร้างสิ่งใหม่ ซึ ่งสอดคล้องกันกับ  
Tutar et al. (2015) ได้ศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อความสามารถด้านนวัตกรรม ซึ่ง
พบว่านวัตกรรมเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันกับการเปลี่ยนแปลง การคิด
สร้างสรรค์ การพัฒนา และจัดการความเสี่ยงให้กับองค์กร ทั้งนี้ยังสามารถปรับทิศทางขององค์กรไปสู่
องค์กรที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าด้วย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมของตัวแปรนวัตกรรม โดยมีนักวิชาการและ
นักวิจัยได้ทำการศึกษาไว้สามารถสรุปตัวแปรประจักษ์ ได้ดังตารางที่ 2.21 
ตารางท่ี 2.21 การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม 

นักวิชาการ/ผู้วิจัย ตัวแปรประจักษ์ 
Narver and Slater (1990) 1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์  

2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ   
3. นวัตกรรมด้านการตลาด  

North and Smallbone 
(2000) 

1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ   
3. นวัตกรรมด้านการตลาด  

Wang and Ahmed (2004) 1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ   
3. นวัตกรรมด้านการตลาด  
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ตารางท่ี 2.21 การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย ตัวแปรประจักษ์ 

Hult et al. (2007) 1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
3. นวัตกรรมการบริหารจัดการ  
4. นวัตกรรมด้านองค์การ  

Simon & Yaya (2012) 1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ   
3. นวัตกรรมด้านการตลาด  

Cheng & Krumwiede 
(2012) 

1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ  
3. นวัตกรรมด้านองค์การ  
4. นวัตกรรมการบริหารจัดการ  

Tutar et al. (2015) 1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์  
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ   
3. นวัตกรรมการบริหารจัดการ  

Zehir et al. (2015) 1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ   
3. นวัตกรรมด้านการตลาด  

Chou et al. (2020) 1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ   
3. นวัตกรรมการบริหารจัดการ  

Ferreira et al. (2020) 1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ  
3. นวัตกรรมด้านองค์การ   

 
จากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของตัวแปรประจักษ์ของนวัตกรรมและ

ทำการสังเคราะห์ออกมาประกอบไปด้วยตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได้จำนวน 3 ตัวแปร 
(Narver and Slater (1990); North and Smallbone (2000); Wang and Ahmed (2004); Wang 
and Ahmed (2004); Hult et al., (2007); Simon & Yaya, (2012); Cheng & Krumwiede (2012); 
Tutar et al. (2015); Zehir et al. (2015); Chou et al (2020)) ได้แก่ 1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
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(Products innovation) 2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process innovation) และ 3) นวัตกรรม
ด้านการตลาด (Market innovation) ดังตารางที่ 2.22 และภาพท่ี 2.11 

 
ตารางท่ี 2.22 สรุปตัวแปรประจักษ์ของนวัตกรรม 

นักวิชาการ/นักวิจัย นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ 

นวัตกรรมด้าน
การตลาด 

Narver and Slater (1990) ✓ ✓  

North and Smallbone (2000) ✓  ✓ 

Wang and Ahmed (2004) ✓ ✓ ✓ 

Hult et al., (2007) ✓ ✓ ✓ 

Simon & Yaya, (2012) ✓ ✓ ✓ 

Cheng & Krumwiede (2012) ✓  ✓ 

Tutar et al. (2015) ✓ ✓  

Zehir et al. (2015) ✓ ✓ ✓ 

Chou et al (2020) ✓ ✓ ✓ 

Ferreira et al., (2020) ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.11 สรุปโมเดลนวัตกรรม 
 

2.3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
แนวคิดของผลการดำเนินงานของธุรกิจ  Slater and Narver, (1995) กล่าวว่าผลการ

ดำเนินงานขององค์กรในยุคอดีตมักจะนิยมวัดจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return of Assets) 
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ Jaworski and Kohli, (1993) ยัง

นวัตกรรม 
(Innovation) 

นวัตกรรมด้านการตลาด 

(Market  innovation)  

นวัตกรรมด้านกระบวนการ 

(Process  innovation) 

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 

(Products innovation)  



67 
 

กล่าวเพิ ่มเติมว่านอกจากผลตอบแทนของสินทรัพย์แล้วยังรวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด การ
ดำเนินงานภาพรวมขององค์กร อัตราของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน Baker and Sinkula (1999) กล่าวว่าการสร้างผลิต
ภัณ์ใหม่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถขององค์กรในการปรับตัวขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นองค์กรที่ละเลยคุณค่าของการวัดผลการดำเนินงานอาจนำไปสู่ความผิดพลาด
ของประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรได้ (Brewer and Selden, 2000) 

Hage (1980) ได้แบ่งระดับการวัดผลการดำเนินงานขององค์ออกเป็นหลายประเภทได้แก่ 
การวัดผลในระดับตัวบุคคลและระดับองค์กรรวม การวัดการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การวัดผลทางด้านการเงินเช่น กำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ทั้งนี้นักวิชาการได้พัฒนารูปแบบ
การวัดผลการดำเนินงานเช่น การวัดผลการดำเนินงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorercard) ดัง
แสดงในภาพที่ 2.11 โดยพัฒนาขึ้นจาก Kaplan and Norton, 1992 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถมองเห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการดำเนินงานขององค์กรที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังสามารถชว่ย
ในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการจากการวัดค่าในแต่ละมุมมองมากกว่าการคำนึงถึงเพียงแต่
สินทรัพย์หรือการเงินเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน ศานสันต์ รักษ์แต่งาม (2559) กล่าวว่าผลการ
ดำเนินงานเป็นผลที่รับจากการประเมินถึงยอดขายสินค้าหรือบริการรวมถึงการลดต้นทุนวัตถุดิบใน
การดำเนินงาน ในขณะที่ มรกต กำแพงเพชร และคณะ (2562) ได้ระบุถึงแนวคิดของการดำเนินงาน
ทางธุรกิจว ่าผู ้บร ิหารที ่ม ีสมรรถนะที ่ด ีทำให้พนักงานในองค์กรมีแนวโน้มในการทำงานที ่มี
ประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่การที่องค์กรบรรลุผลสำเร็จที่ตั้งไว้หรือการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่
เหมาะสมขึ ้นอยู ่กับพฤติกรรมเป็นสำคัญ Barney (2002) ได้เสนอแนวทางในการประเมินการ
ดำเนินงานขององค์กร 2 วิธีคือ แนวทางการประเมินความอยู่รอดและแนวทางการประเมินตาม
หลักการบัญชีจากอัตราส่วนทางการเงิน อัตราสภาพคล่องเป็นต้น จากงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผล
การดำเนินงานสามารถพบได้ว่าองค์กรต่างๆไม่สามารถพิจารณาหรือมุ่งเน้นตัวชี้วัดทางการเงินได้
เพียงอย่างเดียวอันเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจของพนักงานและของ
ลูกค้าจึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัณที่สามารถนำมาซึ่งผลกำไรขององค์กร นอกจากนี้ประสิทธิภาพของ
องค์กรยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานรว่มกันของพนักงานอีกด้วย Patrick Henry Ibeogu 
and Ali Ozturen (2015) ยังเน้นว่าการวัดประสิทธิภาพของการปฎิบัติงานหรือการบริหารบุคลากร
ในองค์กรในการทำงานร่วมกันสามารถสร้างคุณค่าทางด้านการตลาดและด้านการเงินอีกด้วย (Lahiri 
et al., 2012) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมของตัวแปรผลการดำเนินการของธุรกิจ โดย
มีนักวิชาการและนักวิจัยได้ทำการศึกษาไว้สามารถสรุปตัวแปรประจักษ์ ได้ดังตารางที่ 2.23 
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ตารางท่ี 2.23 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

Slater and Narver (1995) 1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 
4. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 

Baker and Sinkula (1999) 1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 
4. การเจริญเติบโตของจำนวนลูกค้า Customer Growth 

Brewer and Selden 
(2000) 

1. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 
2. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) 
3. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 

Lahiri et al. 2012 1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 
4. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 

Gualandris et al. (2014) 1. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 
2. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) 
3. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 

Patrick Henry Ibeogu and 
Ali Ozturen (2015) 

1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 
4. การเจริญเติบโตของจำนวนลูกค้า Customer Growth 

Cristina Sancha et al. 
(2016) 

1. การเจริญเติบโตของจำนวนลูกค้า (Customer Growth) 
2. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 
3. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
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ตารางท่ี 2.23 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
นักวิชาการ/ผู้วิจัย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

4. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 

Presutti, M., & Odorici, V. 
(2019) 

1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 
4. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 
5. ความสามารถในการทำยอดขาย (Sale performance) 

สมรดี สมเลิศ และ สุดาพร 
สาวม่วง (2558) 

1. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 
2. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) 
3. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 

ศานสันต์ รักษ์แต่งาม (2559) 1. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 
2. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) 
3. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 

มรกต กำแพงเพชร และคณะ 
(2562) 

1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 
4. ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้และการเต ิบโต (Learning and 
Growth Perspective) 
5. ความสามารถในการทำยอดขาย (Sale performance) 

 
จากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องของตัวแปรประจักษ์ของการมุ่งเน้น

การตลาดและทำการสังเคราะห์ออกมาประกอบไปด้วยตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได้จำนวน 3 
ต ัวแปร  (Kaplan and Norton, 1992 ; Slater and Narver, 1995 ; Baker and Sinkula, 1999; 
Lahiri et al., 2012; Cristina Sancha et al., 2016; Presutti, M., & Odorici, V. 2019; สมรดี สม
เลิศ และ สุดาพร สาวม่วง 2558; ศานสันต์ รักษ์แต่งาม 2559) ได้แก่ 1) มุมมองทางด้านการเงิน 
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(Financial Perspective) 2) ม ุ มมองด ้ านล ู กค ้ า  (Customer Perspective) 3) ม ุ มมองด ้ าน
กระบวนการภายใน (Internal Business Process) ดังตารางที่ 2.24 และภาพท่ี 2.12 
ตารางท่ี 2.24 สรุปตัวแปรประจักษ์ของผลการดำเนินการของธุรกิจ 

นักวิชาการ/นักวิจัย มุมมองทางด้าน
การเงิน 

มุมมองด้าน
ลูกค้า 

มุมมองด้าน
กระบวนการ

ภายใน 
Narver and Slater (1990) ✓ ✓  

North and Smallbone (2000) ✓   

Fischer & Reuber (2003) ✓ ✓ ✓ 

Li et al., (2012) ✓ ✓ ✓ 

Agrawal, (2016) ✓ ✓ ✓ 

Tubis & Werbinska-
Wojciechowska (2017) 

✓ ✓ ✓ 

Presutti, M., & Odorici, V. (2019) ✓ ✓ ✓ 

Chou, et al. (2020) ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 โมเดลผลการดำเนินการของธุรกิจ 

 
2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยภายในประเทศ 

นิลาวัลย์ สว่างรัตน์ (2558) ศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการเป็นผู้ประกอบการ การ
มุ่งเน้นการตลาด การมุ่งเน้นนวัตกรรมและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
ของผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยศึกษาทั้งเชิง

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
(Business Performance) 

มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

มุมมองด้านลูกค้า 

มุมมองทางด้านการเงิน 
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ปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการมุ่งเน้นนวัตกรรมเนื่องจากความเป็นผู้ประกอบการต้องมีความเชื่อมโยงความรู้จากด้านต่างๆ
เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารเกิดนวัตกรรมและมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และการมี
อิทธิพลสวนกลับทั้งสองทางต่อการมุ่งเน้นการตลาดเนื่องจากการมุ่งเน้นการตลาดเป็นกลยุทธ์สำคัญ
ในการสื่อถึงการพยากรณ์แนวโน้มผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธัญนันท์ บุญอยู่ (2561) ศึกษาการสร้างความได้เปรียบของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
รองเท้าและเครื่องหนังของไทยโดยศึกษาอิทธิพลของความสามารถด้านนวัตกรรมที่มีผลต่อวัฒนธรรม
องค์กร การมุ่งเน้นการตลาด การจัดการเรียนรู้ โดยผลการทดลองพบว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
รองเท้าและเครื่องหนังจำนวน 400 ตัวอย่างนั้นการมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อความสามารถด้าน
นวัตกรรมและความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่ยั่งยืนเนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องหนังสามารถสร้าง
คุณค่าท่ีดีแก่ลูกค้าจึงทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าและตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างต่อเนื่องจึงทำให้สร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันทางการค้าได้อย่างยั่งยืน 

สมรและสุดาพร (2558) ได ้ศ ึกษาร ูปแบบปัจจ ัยการมุ ่งเน ้นตลาดที ่ส ่งผลต่อการ
ประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยพบว่าการมุ่งเน้นการตลาดด้านการตอบสนอง
ลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฎิบัตการบริการต่อลูกค้าและการมุ่งเน้นตลาดส่งผลทางบวกต่อกำไร
ขององค์กรโดยวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 

ศาต์สันต์ (2560) ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที่มผีล
ต่อความสำเร็จในการลงทุนผ่านการมุ่งเน้นการแข่งขันของนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยพบว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นคือการหนึ่งในแนวทางการลงทุนที่เป็นอิสระของ
แต่ละบุคคลในการนำมาซึ่งโอกาสในการลงทุน สร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการลงทุน และยังสามารถ
ใช้ความสามารถของนักลงทุนเองในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการลงทุนอีกด้วย 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Lin et al. (2008) ได้ศึกษาผลกระทบของลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการ

มุ่งเน้นด้านการตลาดและความสามารถด้านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิยภาพการดำเนินงานของ
ธุรกิจ โดยทำการกำหนดโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยในกลุ่มบริษัท
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งผลการทดลองพบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการส่งผลในทางบวกต่อปัจจัย
การมุ่งเน้นทางด้านการตลาดทำให้องค์กรสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของข้อมูลลูกค้าและคู่แข่งขัน 
สามารถขับเคลื่อนข้อมูลทางด้านการตลาดที่ได้รับจากลูกค้าในการมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมและกระตุ้น
ความสามารถในการเรียนรู้ภายในองค์กร 

Pratono and Mahmood  (2015) ได้ศึกษาความสามารถทางการตลาดและปรัชญาการให้
รางวัลที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของ
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บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความคิดของผู้ประกอบการต่อธุรกิจ SMEs จำนวน 390 รายใน
ประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่าปรัชญาการให้รางวัลเพื่อการจูงใจพนักงานในองค์กรนั้นไม่
เพียงพอที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของ
บริษัท ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้การมุ่งเน้นการตลาดหรือความสามารถทางด้านการตลาดดังนั้นจึงพิสูจน์ได้
ว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีมีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการตลาดที่ส่งผลต่อความสามารถ
และประสิทธิภาพของธุรกิจ SMEs ในประเทศอินโดนีเซีย 

Basco et al. (2019) ศึกษาผลกระทบของลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อ
ผลการดำเนินงานของบริษัทในบริบทที่แตกแต่งกันของกลุ่มประเทศจีน เม็กซิโก และสเปน ซึ่งทำการ
วัดจากตัวเลขผลการดำเนินงานของค่าเฉลี่ยของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด และ
การเติบโตของผลกำไรเพื่อวัดประสิทธิภาพด้านการเงินของธุรกิจ SMEs ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ผล
การทดลองพบว่าความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู ้ประกอบการเช่น ความสามารถทางด้าน
นวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงในบริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศมีต่อผลประสิทธิภาพ
การดำเนินงานขององค์กรในเชิงบวก สอดคล้องกันกับ Wales et al. (2013) ที่ยืนยันว่าคุณลักษณะ
การเป็นผู้ประกอบการทำหน้าที่เป็นตัวทำนายความน่าเชื่อถือของความสำเร็จทางธุรกิจอีกด้วย 

Irwin et al. (2018) ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ของการ
ว่าจ้างทรัพยากรมนุษย์ภายนอกมีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs โดยผล
การศึกษาพบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
SMEs นอกจากนี้การสนับสนุนการว่าจ้างทรัพยากรบุคคลภายนอกของธุรกิจ SMEs สามารถบรรเทา
ความไม่เพียงพอของทรัพยากรมนุษย์และเป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อการได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

Ghantous and Alnawas (2020) ศึกษาผลกระทบที่แตกต่างกันของการมุ่งเน้นการตลาด
และลักษณะของผู ้ประกอบการที ่มีต่อความไม่พอใจของข้อมูลโรงแรมทั้ง 101 แห่งในประเทศ
จอร์แดนโดยใช้วิธีแบบจำลองสมการโครงสร้างซึ่งผลการวิจัยได้รายงานถึงผลกระทบที่แตกต่างกันของ
ทิศทางกลยุทธ์การมุ ่งเน้นการตลาดและคุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ อีกด้านคือ
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถนวัตกรรม โดยพบว่าการ
ทำงานร่วมกันระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและการมุ่งเน้นการตลาดมีผลกระทบเชิง
บวกต่อนวัตกรรมการแสวงประโยชน์และการสำรวจซึ ่งทั ้งสองอย่างนี้จะเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของโรงแรม 

Ho et al. (2018) สำรวจการมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรม และประสิทธิภาพทางการเงนิใน
ห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรในประเทศเวียดนามจากกลุ่มเกษตรกร 190 คนที่เพาะเลี้ยงโคเนื้อโดย
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดโดยพบว่าการมุ่งเน้นการตลาดโดยการประสานงาน
ความร่วมมือกันในองค์กรเช่น การให้ความสนับสนุนนโยบายการพัฒนาความร่วมมือกับผู้ค้าปลีก ผู้ค้า
ส่งผลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันสทำให้มีการพัฒนาโซ่คุณค่าได้ในองค์ ดังนั้นการมุ่งเน้น
การตลาดจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนวัตกรรมและประสิทธิภาพทางการเงิน สอดคล้องกับ
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งานวิจ ัยของ Lafferty and Hult (2001) ได้อธ ิบายว่าการประสานงานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานนั้นสามารถทำให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้า
และบริการต่างๆ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและ
บริการใหม่ๆในระยะยาว 

Tutar et al. (2015) ศึกษาผลของประสิทธิภาพของการมุ ่งเน้นการตลาดที ่ม ีผลต่อ
ความสามารถด้านนวัตกรรมในธุรกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยวางแนวทางเชิงกลยุทธ์
ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของด้านการตลาดและการสร้างมูลค่าของลูกค้า ทั้งนี้ผลการ
สำรวจพบว่าการส่งแนวทางการตลาดเชิงรุก การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการเชิงรุก และการมุ่งเน้น
เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ความสามารถด้าน
นวัตกรรมยังมีบทบาทสำคัญต่อการวางแนวเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพของตลาดในธุรกิจ SMEs 
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

Zehir et al. (2015) ศึกษาประสิทธิภาพการส่งออกของธุรกิจ SMEs ในประเทศตุรกีเพ่ือ
วัตถุประสงค์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการตลาดและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ของการส่งออกสินค้าและเพื่อหาผลกระทบของพ่อค้าคนกลางของธุรกิจ SMEs จำนวน 474 รายที่
ดำเนินงานในภาคการผลิตโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สมการโครงสร้าง ซึ่งผลการ
ทดลองพบว่าผู้ประกอบการ SMEs สามารถบรรลุความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการปรับปรุง
ความสามารถด้านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการมุ่งเน้นการตลาด เช่นเดียวกันกับ สมรและสุดาพร 
(2558) ได้ศึกษารูปแบบปัจจัยการมุ่งเน้นตลาดที่ส่งผลต่อการประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
ในประเทศไทยพบว่าการมุ่งเน้นการตลาดด้านการตอบสนองลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติการ
บริการต่อลูกค้าและการมุ่งเน้นตลาดส่งผลทางบวกต่อกำไรและประสิทธิภาพขององค์กรที่สามารถ
สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

Zheng and Cui (2007) ศึกษาการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด และผลการ
ดำเนินงานขององค์กรผ่านบทบาทของสื่อกลางการเรียนรู้ขององค์กรประเภทต่างๆโดยการศึกษา
พบว่าการมุ ่งเน้นการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ส่งผลให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและการ
ดำเนินงานที่ดี โดยการมุ่งเน้นการตลาดสามารถนำเสนอถึงข้อมูล และกระบวนการด้านการตลาดที่ มี
คุณค่าเพราะไม่เพียงแต่การให้ความสำคัญกับลูกค้าและคู่แข่งแล้ว ข้อมูลด้านการตลาดยังเป็นกลยุทธ์
ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกันกับ  Narver and Slater 
(1990) ที่กล่าวว่าการมุ่งเน้นตลาดสามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญ
ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ
สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน 

Song et al. (2015) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดและประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมของบริษัทท่ีทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีนจำนวน 242 แห่งโดยสมมติฐาน
ว่าโครงสร้างการเป็นเจ้าของ (Ownership structures) อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
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การมุ่งเน้นการตลาดและนวัตกรรมอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างความเป็นเจ้าบริษัทท้ังที่เป็น
รัฐวิสาหกิจและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนั ้นมีความเท่าเทียมกันโดยผลของโครงสร้างความเป็นเจ้าของ
อัตราส่วนที่สูงของเจ้าของที่สำคัญต่อเจ้าของรายย่อยที่สามารถมอบอำนาจและกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้จัดการอย่างใกล้ชิดสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อการมุ่งเน้นลูกค้ าและ
ประสิทธิภาพนวัตกรรมทำให้การปฏิรูปโครงสร้างความเป็นเจ้าของในประเทศจีนเป็นไปอย่างราบรื่น
และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ 

Altuntaş et al. (2013) ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางเชิงกลยุทธ์และทิศทางของการ
มุ่งเน้นตลาดกับประสิทธิภาพขององค์กรสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วยความเป็นศูนย์กลางของ
ทิศทางและความเป็นนวัตกรรมต่อประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้นการศึกษา
นี้จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตัวแปรของการมุ่งเน้นการตลาดที่มาจากการรวบรวมข้อมูลลูกค้าส่งผล
ต่อความสามารถนวัตกรรม และประสิทธิภาพการดำเนินงานขอองค์กรในสภาพแวดล้อมที่มีการ
แข่งขันสูงในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งผลการศึกษาระบุว่านวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของการมุ่งเน้น
ตลาดและยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ Jaworski and 
Kohli (1993) ระบุว่าการมุ่งเน้นการตลาดนั้นมาจากพฤติกรรมขององค์กร ปรัชญาทางธุรกิจ และ
วัฒนธรรมองค์กร ที่มาจากการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน แนวโน้มการตลาด ให้องค์กร
ได้รับรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้าจากการใช้ข้อมูลการตลาดเหล่านั้น 

Chou et al. (2020) ศึกษาปัจจัยสำหรับนวัตกรรมผู ้ประกอบการภัตตาคารอาหารใน
ประเทศไต้หวัน โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่สัมพันธ์กันระหว่างทุนมนุษย์และการแข่งขันโดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างร้านอาหารทั้งสิ้น 622 แห่งที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมและการอุดหนุนสินเชื่อจากรัฐบาล 
โดยผลการศึกษาพบว่าบทบาทของทุนมนุษย์เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดและ
ความสามารถนวัตกรรมเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพต่อผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกันกับ Tutar et al. (2015) ได้ศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อ
ความสามารถด้านนวัตกรรม ซึ่งพบว่านวัตกรรมเป็นตัวบ่งชี ้ประสิทธิภาพระยะยาวซึ่งเป็นสิ ่งที่
เชื่อมโยงกันกับการเปลี่ยนแปลง การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา และจัดการความเสี่ยงให้กับองค์กร 
ทั้งนี้ยังสามารถปรับทิศทางขององค์กรไปสู่องค์กรที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานขององค์กร 

Hughes et al. (2020) ศึกษาผลกระทบของธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up Business) ต่อการ
สร้างนวัตกรรมอย่างเช่นธุรกิจตู้อบสินค้าของประเทศจีนจำนวน 31 มณฑล พบว่าความสามารถของ
นวัตกรรมของธุรกิจตู้อบนี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของธุรกิจเกิดใหม่ในระดับ
ภูมิภาค นอกจากนี้งานวิจัยยังต้องสนับสนุนมุมมองที่ว่าธุรกิจเกิดใหม่ควรได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
ซึ่งสอดคล้องกับ Avlonitis et al. (1994) กล่าวว่านวัตกรรมได้กลายเป็นศาสตร์แห่งกลยุทธ์ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเติบโตได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน ทั้งนี้การเติบโตขององค์กรนั้นไม่เพียงแค่การร่วมมือ
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กันความสามารถด้านนวัตกรรมกระบวนการจึงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี วิธีการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตของนวัตกรรม ดังนั้นใน
การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมกระบวนการที่ถูก
นำมาปรับใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 

Kyei & Bayoh (2017) ศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมในการรักษาลูกค้าในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศกานา โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามให้กับลูกค้า 365 ราย
ของบริษัทโทรคมนาคม 6 แห่งในประเทศกานา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการถดถอยพหุคูณเพ่ือ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรักษาลูกค้า นอกจากนี้นวัตกรรมการบริการนวัตกรรมกระบวนการและ
นวัตกรรมการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลการดำเนินงานธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

Hussein et al. (2016) ได้ศึกษาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมเชิงองค์กรที่มีผล
ต่อการปฎิบัตงานขององค์กรกรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
บ่งชี้ว่าทุกมิติวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรตามซึ่ง ได้แก่ 
สมรรถนะขององค์การและนวัตกรรมองค์กร หมายถึงว่าองค์กรการเรียนรู้ทุกมิติมีความสำคัญเท่า
เทียมกันสำหรับประสิทธิภาพขององค์กรที่สูงขึ้น เช่นเดียวกันกับ Alshanty & Emeagwali (2019) 
ได้ศึกษาความสามารถในการรับรู้ของการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการในSMEs สรุปว่าการสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่แปลกไม่ซ้ำใครนั้น ธุรกิจจำต้องมีการเปิดกว้างเพื่อรับแนวคิดผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการใหม่ๆเช่นการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มาจากแนวโน้มการตลาดมาปรับใช้จะ
สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดเกิดผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน 

Bagheri et al. (2019) ศึกษาประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่าง
ประเทศและผลกระทบนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีต่อการปฏิบัติงานในระดับ
นานาชาติจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 116 ผู้ประกอบการในสหราชอาณาจักร พบว่าการวาง
แนวความเป็นสากล (Internationalization orientation) มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการ
ดำเนินงานในระดับสากลซึ่งมีความสัมพันธ์รูปตัวยูคว่ำระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจSMEs ในขณะเดียวกันเราพบว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็น
สื ่อกลางในเชิงบวกต่อผลของการวางแนวสากลในการดำเนินงานของบริษัทระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจSMEs 

 

2.5 มาตรวัดตวัแปรที่ศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนมาตราวัดตัวแปรที่เก่ียวข้องความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) Miller (1983) 
พบว่าการสร้างการบริการและการตลาดอย่างสร้างสรรค์ให้ทันยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ที่พยายามในการแสวงหาข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องของกิจการ เช ่น การคิดค้นหาวิธ ีในการเพิ ่มประสิทธิภาะกระบวนการผลิตที ่มี
ประสิทธิภาพ การแสวงหาช่องทางการตลาด กลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่สามารถทำให้กิจการมีกำไรอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากการแสวงหาข้อผิดพลาดแล้ว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในการ
ทำงานขององค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาใน
ภาวะการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

การมุ ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) Jaworski and Kohli (1993) ระบุว ่าการ
มุ่งเน้นการตลาดนั้นมาจากพฤติกรรมขององค์กร ปรัชญาทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ที่มาจาก
การรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน แนวโน้มการตลาด ให้องค์กรได้รับรู้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าจากการใช้ข้อมูลการตลาดเหล่านั ้น ผลลัพธ์จาการที ่องค์กรมุ ่งเน้นการตลาดอัน
ประกอบด้วย การสร้างสรรค์ทางด้านสติปัญญา การตอบสนอง และการเปิดเผยสติปัญญาไปสู่ทุกๆ
ฝ่าย 

นวัตกรรม (Innovation) Hurley & Hult, (1998) กล่าวว่าความสามารถทางนวัตกรรม
เกิดจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู ่ตลาดที ่ผ ่านการรวมกันของการมุ ่งเน้นกลยุทธ์กับ
ความสามารถทางนวัตกรรมด้านพฤติกรรมและกระบวนการ ซึ ่งการศึกษาด้านนวัตกรรมได้มี
การศึกษาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากเป็นความสามารถขององค์ในการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ดังนั้น
จึงนับว่านวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว ทั้งนี้เรา
สามารถแบ่งลักษณะของนวัตกรรมได้เป็น 2 ลักษณะคือ คุณลักษณะของความแปลกใหม่ และการมี
มูลค่าทางธธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการธุรกิจได้จริง ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญใน
ยุคของเศรษฐกิจโลกที ่มีการเปลี ่ยนแปลอย่างรวดเร็วในการเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-based economy) ที่เป็นการนำทรัพยากร องค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆมา
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ รูปแบบของนวัตกรรมสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบตาม
วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ได้ 3 รูปแบบได้แก่ (Wang & Ahmed 2004; North & Smallbone, 
2000; Hult, et al., 2007) 1) นว ัตกรรมผล ิตภ ัณฑ์  (Product Innovation) 2) นว ัตกรรมด ้าน
กระบวนการ (Process innovativeness) 3) นวัตกรรมด้านการตลาด (Market innovativeness) 

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) Slater and Narver, (1995) 
กล่าวว่าผลการดำเนินงานขององค์กรในยุคอดีตมักจะนิยมวัดจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return 
of Assets) ยอดขายที่เพิ่มขึ้น การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ Jaworski and Kohli, 
(1993) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากผลตอบแทนของสินทรัพย์แล้วยังรวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด 
การดำเนินงานภาพรวมขององค์กร อัตราของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน Baker and Sinkula (1999) กล่าวว่าการสร้างผลิต
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ภัณ์ใหม่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถขององค์กรในการปรับตัวขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นองค์กรที่ละเลยคุณค่าของการวัดผลการดำเนินงานอาจนำไปสู่ความผิดพลาด
ของประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรได้ (Brewer and Selden, 2000) 

 

2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี 
2.6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้น

การตลาด Lin et al. (2008) ได้ศึกษาผลกระทบของลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการ
มุ่งเน้นด้านการตลาดและความสามารถด้านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิยภาพการดำเนินงานของ
ธุรกิจ ซึ่งผลการทดลองพบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการส่งผลในทางบวกต่อปัจจัยการมุ่งเน้น
ทางด้านการตลาดทำให้องค์กรสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของข้อมูลลูกค้าและคู่แข่งขัน สามารถ
ขับเคลื่อนข้อมูลทางด้านการตลาดที่ได้รับจากลูกค้าในการมุ่งสู ่การสร้างนวัตกรรมและกระตุ้น
ความสามารถในการเรียนรู้ภายในองค์กร เช่นเดียวกันกับนิลาวัลย์ สว่างรัตน์ (2558) กล่าวว่าลักษณะ
ของการเป็นผ ู ้ประกอบการมีอ ิทธ ิพลทางตรงต่อการมุ ่งเน ้นนวัตกรรมเน ื ่องจากความเป็น
ผู้ประกอบการต้องมีความเชื่อมโยงความรู้จากด้านต่างๆเพ่ือให้อุตสาหกรรมอาหารเกิดนวัตกรรมและ
มีรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการ
มุ่งเน้นการตลาด 
 

 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.13  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการตลาด 

 

การประสานความรว่มมอื
ระหว่างหนว่ยงาน 

การมุง่เนน้คู่แข่งขนั การมุง่เนน้ลกูค้า 

 
การมุง่เนน้การตลาด 

ความเป็นตัวของตัวเอง 

ความสามารถทาง
นวัตกรรมความรู ้
ความกล้าเส่ียง 

คุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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2.6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 
Ghantous and Alnawas (2020) ศึกษาผลกระทบที่แตกต่างกันของการมุ่งเน้นการตลาด

และลักษณะของผู ้ประกอบการที ่มีต่อความไม่พอใจของข้อมูลโรงแรมทั้ง 101 แห่งในประเทศ
จอร์แดนโดยใช้วิธีแบบจำลองสมการโครงสร้างซึ่งผลการวิจัยได้รายงานถึงผลกระทบที่แตกต่างกันของ
ทิศทางกลยุทธ์การมุ ่งเน้นการตลาดและคุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ อีกด้านคือ
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถนวัตกรรม โดยพบว่าการ
ทำงานร่วมกันระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและการมุ่งเน้นการตลาดมีผลกระทบเชิง
บวกต่อนวัตกรรมการแสวงประโยชน์และการสำรวจซึ ่งทั ้งสองอย่างนี้จะเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของโรงแรม นอกจากนี้ Basco et al. (2019) ระบุว่าความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการเช่น ความสามารถทางด้านนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงในบริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศมีต่อผลประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในเชิงบวก สอดคล้องกันกับ 
Wales et al. (2013) ที่ยืนยันว่าคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการทำหน้าที่เป็นตัวทำนายความ
น่าเชื่อถือของความสำเร็จทางธุรกิจด้านนวัตกรรมอีกด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
มีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.14 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 
 
2.6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู ้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจ 
ศานสันต์ และวิโรจน์ (2560) ศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที่มี

ผลต่อความสำเร็จต่อนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ ่งผลการศึกษาได้จัดกลุ่ม
คุณลักษณะของผู้ประกอบการไว้คือ ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความ

ความเป็นตัวของตัวเอง 

ความสามารถทาง
นวัตกรรมความรู ้
ความกล้าเส่ียง 

คุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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ใส่ใจในการเรียนรู้ และความใส่ใจในความสำเร็จ ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองของ
นักลงทุนในการดำเนินงานของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อธิบายความสมัพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้การ
มุ ่งเน้นการตลาดหรือความสามารถทางด้านการตลาดดังนั ้นจึงพิสูจน์ได้ว ่าคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ดีมีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการตลาดที่ส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

ภาพที่ 2.15 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
 

Ho et al. (2018) กล่าวว่าการมุ่งเน้นการตลาดโดยการประสานงานความร่วมมือกันใน
องค์กรเช่น การให้ความสนับสนุนนโยบายการพัฒนาความร่วมมือกับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งผลในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันสทำให้มีการพัฒนาโซ่คุณค่าได้ในองค์ ดังนั้นการมุ่งเน้นการตลาดจึงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนวัตกรรมและประสิทธิภาพทางการเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Lafferty and Hult (2001) ได้อธิบายว่าการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนั้นสามารถ
ทำให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ 
รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการใหม่ๆใน
ระยะยาว กับ Narver and Slater (1990) ที่กล่าวว่าการมุ่งเน้นตลาดสามารถทำให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและเป็นกิจกรรมหลักที ่สำคัญที ่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่
แข่งขัน 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อ
นวัตกรรม 

 

ความเป็นตัวของ
ตัวเอง 

ความสามารถทาง
นวัตกรรมความรู้ 

ความกล้าเสี่ยง 

คุณลักษณะการ
เป็น

ผู้ประกอบการ 

ผลการ
ดำเนนิงานของ

ธุรกจิ 
(Business 

Performance) มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน 

มุมมองด้านลกูค้า 

มุมมองทางด้าน
การเงิน 
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ภาพที่ 2.16  การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 
2.6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
Zehir et al. (2015) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการตลาดและความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรมของการส่งออกสินค้าพบว่าผู้ประกอบการ สามารถบรรลุความได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้วยการปรับปรุงความสามารถด้านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการมุ่งเน้นการตลาด เช่นเดียวกันกับ 
สมรและสุดาพร (2558) ได้ศึกษารูปแบบปัจจัยการมุ่งเน้นตลาดที่ส่งผลต่อการประกอบการของ
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยพบว่าการมุ่งเน้นการตลาดด้านการตอบสนองลูกค้าเป็นปัจจัย
สำคัญต่อการปฏิบัติการบริการต่อลูกค้าและการมุ่งเน้นตลาดส่งผลทางบวกต่อกำไรและประสิทธิภาพ
ขององค์กรที ่สามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน Altuntaş et al. (2013) ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างทิศทางเชิงกลยุทธ์และทิศทางของการมุ่งเน้นตลาดกับประสิทธิภาพขององค์กร
สภาพแวดล้อมที ่แตกต่างกันด้วยความเป็นศูนย์กลางของทิศทางและความเป็นนวัตกรรมต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตัว
แปรของการมุ่งเน้นการตลาดที่มาจากการรวบรวมข้อมูลลูกค้าส่งผลต่อความสามารถนวัตกรรม และ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานขอองค์กรในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงในประเทศกำลังพัฒนาซึ่ง
ผลการศึกษาระบุว่านวัตกรรมนั้นขึ ้นอยู่กับทิศทางของการมุ่งเน้นตลาดและยังมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ Jaworski and Kohli (1993) ระบุว่าการ
มุ่งเน้นการตลาดนั้นมาจากพฤติกรรมขององค์กร ปรัชญาทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ที่มาจาก
การรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน แนวโน้มการตลาด ให้องค์กรได้รับรู้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าจากการใช้ข้อมูลการตลาดเหล่านั้น 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อผล
การดำเนินงานของธุรกิจ 

การประสานความรว่มมอื
ระหว่างหนว่ยงาน 

การมุง่เนน้คู่แข่งขนั การมุง่เนน้ลกูค้า 

 
การมุง่เนน้การตลาด 
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ภาพที่ 2.17 การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
 
2.6.6 ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
Chou et al. (2020) กล่าวว่าบทบาทของทุนมนุษย์เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการ

มุ่งเน้นการตลาดและความสามารถนวัตกรรมเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพต่อผล
การดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกันกับ Tutar et al. (2015) ได้ศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้น
เชิงกลยุทธ์ต่อความสามารถด้านนวัตกรรม ซึ่งพบว่านวัตกรรมเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพระยะยาวซึ่ง
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันกับการเปลี่ยนแปลง การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา และจัดการความเสี่ยงให้กับ
องค์กร ทั้งนี้ยังสามารถปรับทิศทางขององค์กรไปสู่องค์กรที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินงานขององค์กร Hughes et al. (2020) ศึกษาผลกระทบของธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up 
Business) ต่อการสร้างนวัตกรรมอย่างเช่นธุรกิจตู้อบสินค้าของประเทศจีนจำนวน 31 มณฑล พบว่า
ความสามารถของนวัตกรรมของธุรกิจตู้อบนี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ
เกิดใหม่ในระดับภูมิภาค นอกจากนี้งานวิจัยยังต้องสนับสนุนมุมมองที่ว่าธุรกิจเกิดใหม่ควรได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลต่อผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ Avlonitis et al. (1994) กล่าวว่านวัตกรรมได้กลายเป็นศาสตร์
แห่งกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเติบโตได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน ทั้งนี้การเติบโตขององค์กรนั้นไม่
เพียงแค่การร่วมมือกันความสามารถด้านนวัตกรรมกระบวนการจึงนับว่าเป็นส่วนหนึ ่งของ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี วิธีการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิต
ของนวัตกรรม ดังนั้นในการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่ งของการสร้าง
นวัตกรรมกระบวนการที่ถูกนำมาปรับใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจ 
 

 
 

ภาพที่ 2.18 นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
2.7 ตารางทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลของการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรที่ได้
ทำการศึกษา ดังตาราง 2.25 
ตารางที่ 2.25 ตารางการทบทวนวรรณกรรม 

ตัวแปร นักวิชาการ ข้อค้นพบ 
  มาสร้างสรรค์การดำเนินงานของ

ธุรกิจเช่นการผสมผสานนวัตกรรม
กับความรู้ความชำนาญที่ตนเองมีใน
การผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ
ตอบสนองตลาด ภายใต้
สภาวะการณ์ความเสี่ยงต่างๆได้แก่
1) ความสามารถทางนวัตกรรม 
2) ความกล้าเสี่ยง 
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3) การทำงานเชิงรุก 
 Lisboa et al. (2011) 

Chou, et al. (2020) 
Zehir et al. (2015) 
Panyindee (2019) 

ศึกษาการผสมผสานการเป็น
ผู้ประกอบการและการจัดการองค์
ความรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการ
ผลิตสินค้าและบริการรูปแบบใหม่1) 
ความเป็นตัวของตัวเอง 
2) ความสามารถทางนวัตกรรม 
3) ความกล้าเสี่ยง 
4) การทำงานเชิงรุก 

การมุ่งเน้นการตลาด 
(Market Orientation) 

 

Sahi, et al. (2020), สุธา
ทิพย์ (2558), ศานสันต์ 
และวิโรจน์ (2560), 
มรกต (2562) 
Narver and Slater 
(1990), Mavondo 
(2004), Jaworski and 
Kohli (1993), Hult et 
al. (2004) 

การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
นั้นประกอบด้วยกันในหลายๆมิติซึ่ง
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีบทบาท
หนา้ที่ในการดูแลรับผิดชอบต่างๆ 
อาทิเช่น การรับผิดชอบต่อจริยธรรม
ทางธุรกิจ กล่าวคือการตรงไปตรงมา
ต่อการทำธุรกิจของตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการ
รับผิดชอบต่อการดูแลเอาใจใส่
พนักงาน 
 
 
ศึกษาการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด 
ที่มีประสิทธิผลต่อองค์กรซึ่งพบว่า 
กลยุทธ์การมุ่งเน้นด้านการตลาดส่ง
ผลกระทบต่อมุมมองทางด้าน
วัฒนธรรมขององค์กรในการสร้าง
ประสิทธิภาพด้านพฤติกรรมของผู้
ซื้อและต่อเนื่องโดยแบ่งลักษณะของ
การมุ่งเน้นด้านการตลาดออกเป็น 3 
มิติคือ การมุ่งเน้นลูกค้าโดยการให้
ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าที่



84 
 

เหนือกว่า การมุ่งเน้นคู่แข่งขันคือ
องค์กรสามารถเข้าใจจุดแข็งและ
จุดอ่อนในการวางกลยุทธ์ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว และสุดท้ายคือ
การประสานงานความร่วมมือคือ
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเพ่ือ
สร้างมูลค่าท่ีเหนือกว่า 

 Wang et al. (2019), Yi 

& Xin (2007), Ho et al. 
(2018), Powpaka 
(2006) 

ศึกษาการสำรวจการมุ่งเน้น
การตลาดและการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการเงินในกระบวนการโซ่
อุปทานทางการเกษตรพบว่า การ
มุ่งเน้นการตลาดนั้นเป็นกรอบการ
ทำงานที่สำคัญในการพัฒนาความ
ยั่งยืนด้านการแข่งขันซึ่งมองว่าการ
มุ่งเน้นลูกค้าและคู่แข่งขันนั้นเป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้
อย่างระยะยาว 

 Chou et al. 2020, 
Suliyanto & Rahab 
(2012), อรพรรณ และ 
ดารณี (2562) 

ศึกษาการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด 
ที่มีประสิทธิผลต่อองค์กรซึ่งพบว่า 
กลยุทธ์การมุ่งเน้นด้านการตลาดส่ง
ผลกระทบต่อมุมมองทางด้าน
วัฒนธรรมขององค์กรในการสร้าง
ประสิทธิภาพด้านพฤติกรรมของผู้
ซื้อและต่อเนื่อง 

นวัตกรรม(Innovation) 
 

Hurley & Hult, (1998), 
Rogers (1995), Barnett 
(1954) 

นวัตกรรมสามารถสัมผัสด้วย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดจนถึง
การรับรู้ถึงวิทยาการใหม่ๆทั้งด้านที่
เป็นวัตถุและมิใช่วัตถุเช่น ความเชื่อ 
ความศรัทธาอันเกิดจากความคิด
ที่มาจากภายในจิตใจของบุคคล 
ทั้งนี้นวัตกรรมถือเป็นแบบแผน
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พฤติกรรมที่ครอบคลุมเรื่องราว
ต่างๆที่แตกต่างไปจากเดิม แนวคิด
ของนวัตกรรมแสดงให้เห็นว่าองค์กร
ต่างๆสามารถความรู้และสร้างความ
ร่วมมือกันภายในหน่วยงานและ
หุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้น 

 Avlonitis, G. J. et al. 
(1994) 

องค ์ประกอบของนว ัตกรรมไว้
ด้วยกัน 5 ประการได้แก ่
1. การเป็นผลิตภัณฑ์หรือบร ิการ
ใหม่ๆ 
2. กระบวนการผลิตที่มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเพ่ิมเติมจาก
เดิมที่เสนอเข้าสู่อุตสาหกรรม 
3. การเข้าสู่หรือค้นพบตลาดใหม่ 
4. การเปลี่ยนแปลงตลาดใหม่ 
5. การจัดหาปัจจัยนำเข้า หรือสรร
หาวัตถุดิบใหม ่
 

 Wang & Ahmed 2004; 
North & Smallbone, 
2000; Hult, et al., 
2007) 

รูปแบบของนวัตกรรมสามารถ
จำแนกได้หลายรูปแบบตาม
วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ได้ 3 
รูปแบบได้แก่ 1) นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(Process innovativeness) 3) 
นวัตกรรมด้านการตลาด (Market 
innovativeness) 
 

 Simon & Yaya, (2012) 
Zehir et al. (2015), 
Tutar et al. (2015) 

ศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้น
เชิงกลยุทธ์ต่อความสามารถด้าน
นวัตกรรม ซึ่งพบว่านวัตกรรมเป็น
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ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพระยะยาวซึ่ง
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันกับการ
เปลี่ยนแปลง การคิดสร้างสรรค์ การ
พัฒนา และจัดการความเสี่ยงให้กับ
องค์กร ทั้งนี้ยังสามารถปรับทิศทาง
ขององค์กรไปสู่องค์กรที่ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลางและการสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า 

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
(Business Performance) 

 

Slater and Narver, 
(1995), Baker and 
Sinkula (1999), Hage 
(1980) 

ศึกษาการวัดผลการดำเนินงานของ
องค์ออกเป็นหลายประเภทได้แก่ 
การวัดผลในระดับตัวบุคคลและ
ระดับองค์กรรวม การวัดการ
ดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรการวัดผลทางด้านการเงิน
เช่น กำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่าย
ประเภทต่างๆ ทั้งนี้นักวิชาการได้
พัฒนารูปแบบการวัดผลการ
ดำเนินงานเช่น การวัดผลการ
ดำเนินงานแบบดุลยภาพ 
(Balanced Scorercard) 

 Barney (2002) ม 
Patrick Henry Ibeogu 
and Ali Ozturen 
(2015) ม Lahiri et al., 
2012) 

การวัดประสิทธิภาพการทำงานที่
ช่วยกำหนดกรอบการทำงานสำหรับ
การวัดและบริหารเชิงกลยุทธ์ที่คล
อบคลุมในองค์กรนั้นควร
ประกอบด้วย 4 มุมมองได้แก่ 
มุมมองทางการเงิน มุมมองลูกค้า 
มุมมองกระบวนการทางธุรกิจ 
มุมมองการเรียนรู้และเจริญเติบโต 

 Gualandris et al., 
(2014) , Cristina 
Sancha et al., (2016), 
Grekova et al., (2016) 

การดำเนินงานที่พยายามมุ่งเน้น
ศึกษาลูกค้านับเป็นผลการ
ดำเนินงานที่เป็นผลลัพธ์หรือตัวบ่งชี้
ของผลการดำเนินงานของธุรกิจที่
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สามารถสร้างคุณภาพในการสร้าง
กำไร การบริการ และความพึงพอใจ
ของลูกค้าหรือพนักงานในองค์กร 

 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะหาความสอดคล้องของรูปแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถสรุปเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ได้ดังนี้ 1)  ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) คือ ผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
(Business Performance) ของผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่อยู่
ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวแปรที่สังเกตได้จำนวน 3 ตัว
แปรได้แก่ 1) มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 4) มุมมองด้านการ
เ ร ี ย น ร ู ้ แ ล ะ ก า ร เ ต ิ บ โ ต  ( Learning and Growth Perspective) 2) ต ั ว แ ป ร ค ั ่ น ก ล า ง 
(Mediator/Intervening Variable) มีจำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) การมุ่งเน้นการตลาด (Market 
Orientation) ประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวแปรที่สังเกตได้จำนวน 3 ตัวแปรได้แก่ 1) การ
มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) 2) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) 3) การ
ประสานความร ่วมม ือระหว ่างหน ่วยงาน ( Inter-functional Coordination)  (2) นว ัตกรรม 
(Innovation) ประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวแปรที่สังเกตได้จำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Products Innovation)   2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  
Innovation) 3) นว ัตกรรมด ้านการตลาด (Market  Innovation)   3) ต ัวแปรแฝงภายนอก 
(Exogenous Latent Variable) ค ือ ค ุณล ักษณะการเป ็นผ ู ้ประกอบการ ( Entrepreneurial 
Orientation) ประกอบด้วยตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวแปรที่สังเกตได้จำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) 
ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation) 2) ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness 
orientation) 3) ความกล้าเสี่ยง (Risk taking )  
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คุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ

(Entrepreneurial 
Orientation) 

การมุ่งเน้นการตลาด 
(Market 

Orientation) 

นวัตกรรม
(Innovation) 

ผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจ (Business 

Performance) 

ความเป็นตัวของตัวเอง 
 (Autonomy orientation) 

ความสามารถทางนวัตกรรม
(Innovativeness orientation) 

ความกล้าเส่ียง  
(Risk taking ) 

การประสานความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงาน (Inter-functional 

Coordination) 

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
(Competitor Orientation) 

การมุ่งเน้นลูกค้า 
 (Customer Orientation) 

นวัตกรรมด้านการตลาด 
(Market  Innovation)  

นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(Process  Innovation) 

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
(Products Innovation)  

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Business Process) 

มุมมองด้านลูกค้า  
(Customer Perspective) 

มุมมองทางด้านการเงิน 
 (Financial Perspective) 

H2 

H1 

H3 

H4 

H5 

H6 

ภาพที ่2.19 กรอบแนวคิดคณุลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ นวตักรรม การมุ่งเนน้การตลาดที่มีอิทธิพลสง่ผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ  
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการวจิัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของ

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ วารสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมถึงพัฒนาเป็นข้อคำถามที่ใช้สำหรับการ
วิจัยที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือตอบคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การ
วิจัย จากนั้นจะนำข้อมูลจากตัวอย่างที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ค่าทางสถิติและ
แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) ดังนี้ 

3.1 แนวทางที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้แนวทางในการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อค้นพบที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยโดยผู้วิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
จากตำรา เอกสารวิชาการ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือ
นำมาประกอบการกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เพื่อให้ได้องค์ประกอบของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล เพ่ือยืนยันข้อค้นพบนำมาจากการศึกษาจากกลุ่มประชากรและจากการทบทวนวรรณกรรม
โดยมุ่งเน้นที่เสนอผลวิจัยเชิงวิชาการด้านศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
การดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร (Population) 
ประชากร  (Population) หรือหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ของการวิจัยในครั้งนี้

คือ ผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งจาก
สถิติที่หน่วยงานได้รวบรวมข้อมูลไว้ในปีพ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 3.1 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลสถิติจำนวน
ผู้ประกอบการจำแนกตามจังหวัดในกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมจำนวนทั้งหมด 864,875 บริษัท  (สำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562ข ) ซึ่งจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อม (SMEs) มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และมีส่วนสำคัญต่ออัตราการจ้างงานและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี 3.1 จำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามจังหวัด ปีพ.ศ. 2562 

จังหวัด จำนวนผู้ประกอบการรวมรายจังหวัด (หน่วย:บริษัท) 
กรุงเทพมหานคร 564,574 
สมุทรปราการ 83,358 
นนทบุรี 71,553 
ปทุมธานี 70,265 
นครปฐม 39,039 
สมุทรสาคร 36,086 

รวม 864,875 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562ข) 
 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample size) 
การศึกษาวิจัยนี้ได้ดำเนินการวิจัยตามระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย รวมถึงการประยุกต์ใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) หรือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัย การ
พิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการกำหนด ประมาณค่าของ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนปัจจัยสังเกตได้ โดยการพิจารณาถึง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับจำนวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการค่าประมาณโดยปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ควรจะเป็นอัตราส่วน 20 ตัวอย่างต่อ 1 ปัจจัย (Stevens, 2012) นอกจากนีก้ารวิเคราะห์แบบจำลอง
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ผู้วิจัยต้องมีการกำหนดขนาดตัวอย่างที่มาก
พอเหมาะสมกับการวิเคราะห์เพ่ือการประมาณค่าที่ถูกต้อง และสามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้ดี 
ด้วยเกณฑ์อัตราส่วน 20 เท่าต่อจำนวนปัจจัย (Schumacker & Lomax, 2010) รวมถึง Hair et al. 
2010) ได้กล่าวว่า ผู้วิจัยจำเป็นต้องพิจารณาถึงขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์อัตราส่วน 5-20 เท่าต่อ
จำนวนปัจจัย ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการกำหนดขนาดของตัวอย่าง โดย
การศึกษานี้มีจำนวนพารามิเตอร์หรือปัจจัยอิสระ จำนวน 12 ปัจจัย จึงทำการคำนวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานทั้งหมดเท่ากับ 240 ตัวอย่าง (12 x 20 = 240 ตัวอย่าง) การ
กำหนดขนาดดังกล่าวถือว่ามีความเหมาะสม (Stevens, 2012; Schumacker & Lomax, 2010; 
Hair et al., 2010) 
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ตารางท่ี 3.2 การกำหนดขนาดตัวอย่าง  
จังหวัด จำนวนผู้ประกอบการ สัดส่วน จำนวน

ตัวอย่าง 
กรุงเทพมหานคร 564,574 65.28% 157 
สมุทรปราการ 83,358 9.64% 23 
นนทบุรี 71,553 8.27% 20 
ปทุมธานี 70,265 8.12% 19 
นครปฐม 39,039 4.51% 11 
สมุทรสาคร 36,086 4.17% 10 
รวม 864,875 100 240 

 
การสุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล จากตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลรวมจำนวนทั ้งหมด 864 ,875 บริษัท  
(สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562ข) ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน(Multi-stage Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีหลายขั้นตอน สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

1. กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยการจำแนกประชากร

ออกเป็น 6 จังหวัด ที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล 
3. แบ่งจำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสัดส่วนเทียบกับประชากรของแต่ละกลุ่มในแต่

ละจังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 3.2 โดยจำแนกเป็นขนาดตัวอย่างใน กรุงเทพมหานคร จำนวน 157 
ราย สมุทรปราการ 23 ราย นนทบุรี 20 ราย ปทุมธานี 19 ราย นครปฐม 11 ราย และสมุทรสาคร 
10 ราย  

4. ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการสร้างกรอบในการสุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling Frame) เพื่อสุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละกลุ่มอีกครั้ง (ธานินทร์, 2555) โดย
แต่ละกลุ่มจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ภายในกลุ่มจะมีความแตกต่างหรือความหลากหลายอย่าง
ครบถ้วน (กัลยา, 2554)  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยครั้งนี้โดยสร้างแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 
(Rating Scale) 7 ระดับ (7-point Liker Scale Likert, 1972) การพัฒนาข้อคำถามต่าง ๆ ได้มีการ
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พัฒนาและปรับใช้มาตรวัดบางส่วนของนักวิชาการที ่มีอยู ่เดิม แล้วทำการเรียบเรียงข้อความที่
เกี ่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง  
 มาตรวัดในแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน 
คือ 1-7 คะแนนดังนี้ 
 "7" คะแนน หมายถึง ความคิดเห็น พฤติกรรมที่ได้ทำและดำเนินกิจกรรมของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
 "6" คะแนน หมายถึง ความคิดเห็น พฤติกรรมที่ได้ทำและดำเนินกิจกรรมของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
 "5" คะแนน หมายถึง ความคิดเห็น พฤติกรรมที่ได้ทำและดำเนินกิจกรรมของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก   
 "4" คะแนน หมายถึง ความคิดเห็น พฤติกรรมที่ได้ทำและดำเนินกิจกรรมของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 "3" คะแนน หมายถึง ความคิดเห็น พฤติกรรมที่ได้ทำและดำเนินกิจกรรมของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
 "2" คะแนน หมายถึง ความคิดเห็น พฤติกรรมที่ได้ทำและดำเนินกิจกรรมของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 
 "1" คะแนน หมายถึง ความคิดเห็น พฤติกรรมที่ได้ทำและดำเนินกิจกรรมของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 

การตีความค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากมาตรวัดในลักษณะข้างต้น มีเกณฑ์ในการหา
ช่วงอันตรภาคชั้น (Best, 1998) ตามหลักการวิธีแบ่งชั้นตามรายละเอียดดังนี้ 

 
  อันตรภาคชั้น =      (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุด)  (3.1) 
                               จำนวนชั้น 
    = (7-1) 
       7 
    = 0.85 

การคำนวณพบว่า ระดับความห่างของแต่ละช่วงเท่ากับ 0.85 หลังจากนั้นผู้วิจัยนำมา
กำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ตามตารางที ่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 เกณฑ์การแปลผลระดับค่าเฉลี่ยของปัจจัย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

6.15-7.00 
5.29-6.14 
4.43-5.28 
3.57-4.42 
2.71-3.56 
1.85-2.70 
1.00-1.84 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 

   
การสร้างมาตรวัด 

ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาข้อคำถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ด้วยพัฒนาเป็น
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)  แล้วนำข้อมูลมาเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการพัฒนาเครื่องมือนี้ได้มา
จากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องและพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวความคิดการวิจัยที่
กำหนด ดังตารางที่ 3.4 

ตารางท่ี 3.4 การสร้างมาตรวัดและพัฒนาข้อคำถาม 
ปัจจัยแฝง ปัจจัยประจักษ์ การพัฒนาข้อคำถามจาก

งานวิจัย 
จำนวนข้อ 

1) คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Orientation: EO) 

1) ความเป็นตัวของตัวเอง 
(Autonomy orientation)  
2) ความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovativeness 
orientation) 
3) ความกล้าเสี่ยง (Risk 
taking) 

Michela C. Mason et 
al., (2015); Oviedo-
García et al., (2016); 
Acosta et al., (2019); 
Sahi, et al. (2020) 

9 

2) การมุ่งเน้น
การตลาด (Market 
Orientation: MO) 

1) การมุ่งเน้นลูกค้า 
(Customer Orientation) 
2) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
(Competitor Orientation) 

Yi & Xin (2007); 
Suliyanto & Rahab 
(2012); Ho et al., 
(2018); Wang, et al. 
(2019) 

9 
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3) การประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน (Inter-
functional Coordination) 

3) นวัตกรรม 
(Innovation: IN) 

1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
(Products Innovation)   
2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(Process  Innovation) 
3) นวัตกรรมด้านการตลาด 
(Market  Innovation) 

Simon & Yaya, (2012); 
Zehir et al. (2015); 
Tutar et al. (2015); 
Chou et al (2020); 
Ferreira et al., (2020) 

9 

4) ผลการ
ดำเนินงานของ
ธุรกิจ (Business 
Performance: BP) 

1) มุมมองทางด้านการเงิน 
(Financial Perspective) 
 2) มุมมองด้านลูกค้า 
(Customer Perspective)
 3) มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Business 
Process) 

Li et al., (2012); 
Agrawal, (2016); Tubis 
& Werbinska-
Wojciechowska (2017); 
Presutti, M., & Odorici, 
V. (2019); Chou, et al. 
(2020) 

9 

รวม 36 

   

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ 
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวมรวบข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ที่

เกี ่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศจากแหล่งต่าง  ๆ เช่น ตำรา เอกสาร หนังสือ 
วารสาร อินเตอร์เน็ต ข้อมูลสถิติ จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาเป็นข้อคำถามการวิจัยสำหรับการ
วิจัยครั้งนี้  

 
3.4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ 
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิผู ้วิจัยได้ทำการขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ คือ 
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ จากนั้นนำแบบสอบถามไปถามคือ ผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวนนักท่องเที่ยว 240 ราย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เผื่อความ
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ป้องกันความผิดในการได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนจึงทำการส่งแบบสอบถามไปจำนวนทั้งสิ้น 300 ชุด โดย
แบ่งเป็นการเข้าเก็บในพื้นที่ ส่งจดหมาย และการส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์  

การเก็บตัวอย่างจากคือ ผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
กรุงเทพและปริมณฑล จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการแบ่งจำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเทียบ
สัดส่วนกับประชากรของแต่ละจังหวัดจนครบ 240 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 3.2 จากนั้นผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การจับฉลากซึ่งมีการสร้างกรอบ
ในการสุ่มตัวอย่างจากรายชื่อผู้ประกอบการ แล้วทำการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใส่คืน คือ ตัวอย่างที่ถูก
เลือกมาแล้วจะไม่ถูกเลือกอีก เลือกได้เพียงครั้งเดียว (ธานินทร์, 2555) แล้วนำแบบสอบถามที่เก็บมา
ได้นั้นทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่า ผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทั้งหมด จำนวน 250 
ชุด จึงจะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับต่อไป  

3.5 การสร้างแบบสอบถาม 
การพัฒนาโครงสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาแล้ว

สร้างแบบสอบถามโดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Norminal 
Scale) มาตรอันดับ (Ordinal Scale) ดังตารางที่ 3.5 

ตารางท่ี 3.5 โครงสร้างแบบสอบถามส่วนที่ 1 
รายละเอียด จำนวนข้อ ข้อที่ รูปแบบ/มาตร

วัด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 5  มาตรนาม

บัญญัติ/ มาตร
อันดับ  

   1.1 เพศ  1 1 
   1.2 อายุของท่าน 1 2 
   1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 1 3 
   1.4 อายุของกิจการ 1 4 
   1.5 ประเภทธุรกิจ 1 5 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับคุณลักษณะของผู ้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation) ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) ดังตารางที่ 3.6 
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ตารางท่ี 3.6 ตัวอย่างข้อคำถามในแบบสอบถามคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

ข้อความ 

เห
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  (

7)
 

เห
็นด
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มา

ก 
   

   
   

 (6
) 

เห
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นข
้าง

มา
ก 

 (5
) 

เห
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้วย
ปา
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ง (
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(3
) 

เห
็นด
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ย 
   

   
   

  (
2)

 

เห
็นด

้วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 (1
) 

ท่านคิดว่าความสำเร็จของธุรกิจเป็นส่วน
หนึ่งมาจากความสามารถของท่าน 

       

บริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งยู่บนพื้นฐาน
ของผลการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ 

       

โดยทั่วไปผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทมี
แนวโน้มที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการที ่มี
ความเสี่ยงต่ำ/ ที่มีความเสี่ยงสูง 

       

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) ใช้มาตรวัด

แบบอันตรภาค (Interval Scale)  ดังตารางที่ 3.7 

ตารางท่ี 3.7 ตัวอย่างข้อคำถามในแบบสอบถามการมุ่งเน้นการตลาด 
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เห
็นด

้วย
มา

กท
ี่สุด

   
  (

7)
 

เห
็นด

้วย
มา

ก 
   

   
   

 (6
) 

เห
็นด

้วย
ค่อ

นข
้าง

มา
ก 

 (5
) 

เห
็นด

้วย
ปา

นก
ลา

ง (
4)

 

เห
็นด

้วย
ค่อ

นข
้าง

น้อ
ย 

(3
) 

เห
็นด

้วย
น้อ

ย 
   

   
   

  (
2)

 

เห
็นด

้วย
น้อ
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ี่สุด

 (1
) 

บริษัทมีการสำรวจตรวจสอบลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือหาวิธีใหม่ในการปรับปรุงความ
พึงพอใจของลูกค้า 

       

บริษัทมีการสำรวจตรวจสอบคู่แข่งอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือหาวิธีใหม่ในการปรับปรุง 

       

บริษัทมีการสื่อสารข้ามหน่วยงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลลูกค้า ความสำเร็จด้านการตลาด
และความล้มเหลวทางการตลาด 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval 
Scale)  ดังตารางที่ 3.8 

ตารางท่ี 3.8 ตัวอย่างข้อคำถามในแบบสอบถามนวัตกรรม 

ข้อความ 
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บริษัทใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ก่อมลพิษ / เป็นพิษ 

       

บริษัทปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื ่อใช้
ทรัพยากรน้อยลง (เช่น น้ำ ไฟฟ้า) 

       

บร ิษ ัทม ีการแนะน ําความค ิดใหม่ๆ /
ผลิตภัณฑ์/บริการออกสู่ตลาด 

       

 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) ใช้

มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) ดังตารางที่ 3.9 

ตารางท่ี 3.9 ตัวอย่างข้อคำถามในแบบสอบถามผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
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การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากจากลูกค้าราย
ใหม่ 

       

ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ        

บริษัทมีการพัฒนาพนักงาน เช่น การ
ฝึกอบรมหรือสอนงานให้แก่พนักงาน 
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 หลังจากนั ้นผู ้ว ิจ ัยทำการทดสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Context Validity) เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมถึงภาษาที่ใช้มีความ
ถูกต้อง เพ่ือให้แบบสอบถามน่าเชื่อถือ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์เป็นหาความเที่ยงตรง (Validity) และ
ค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) ทั ้งนี ้การดำเนินการตรวจสอบหาความเที ่ยงตรง (Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีความเชียวชาญเกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) การจัดการ ความเป็นผู ้ประกอบการ นวัตกรรม และสถิติ จากนั ้นนำแบบสอบถามที่
ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( Index of Item 
– Objective Congruence : IOC) มาทำการหาค่าเฉลี่ยและคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 
0.5 เท่านั้น (Bollen, 1989) โดยมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณดังนี้ 

   IOC  =  R 
        N 
  

R = ค่าคะแนนความสอดคล้อง 
   N = จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

 โดยการให้ค่าคะแนน  เป็นดังนี้ 
     1 = สอดคล้อง 

   0 = ไม่แน่ใจ 
      -1 = ไม่สอดคล้อง 

  หลังจากนั้นดำเนินการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำเครื่องมือที่ทำการ
ประเมินมาแล้วและปรับปรุงพัฒนาจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินความ
เที ่ยงตรงแล้วไปทดลองเก็บผู ้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริง แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่า
อำนาจจำแนกรายข้อในข้อคำถามที่เป็นมาตรวัดเชิงจิตพิสัย ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน หรือการวิเคราะห์ค่าแสดงอำนาจจำแนก (Corrected Item-Total Correlation : CITC) และ
เลือกเฉพาะข้อที่มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (r) เป็นบวก ต้องได้ค่าจำแนก
รายข้อ มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (Ferguson, 1981) และการใช้วิธีวัดความสอดคล้องภายในด้วย

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ยของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้ (กัลยา, 2552) ดังนี้ 
 

     =  
𝐾

𝐾−1
[ 1 −

∑ 𝑆2

𝑆2
] 

       

เมื่อ    = สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 

 (3.3) 

 (3.2) 
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 k  = จำนวนข้อคำถามในเครื่องมือ 
 Si² = ความแปรปรวนของคะแนนคำถามแต่ละข้อ 
 St² = ความแปรปรวนของคะแนนคำถามรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

 การแปลความหมาย หากค่า  ควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (Cronbach, 1990) ถือว่ามี
ความเชื่อถือได้สูง หากค่าอัลฟ่ามีค่าต่ำกว่า 0.50 ถือว่ามีความเชื่อถือได้น้อย ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามทั้งหมด 41 ข้อผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกข้อ และการดำเนินการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

(-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.953 ถือว่ามีความเชื่อถือได้สูง 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งการดำเนินการวิจัยเชิง
ปริมาณในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตามเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้พัฒนาไว้  การวิเคราะห์ทำโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (X̅) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยข้อมูลมีการแจกแจง

แบบปกติ (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2556) 

2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson's Product-Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาระหว่างปัจจัยต่าง 
ๆ รวมถึงพิจารณาสภาพปัญหาที่อาจเกิดจากความผันแปรร่วมกันมากเกินไป (Multicollinearity) คือ 
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หรือ Bivariated Correlation ของปัจจัยที่ศึกษาตามกรอบแนวคิด 
การพิจารณาจากเกณฑ์ค่าความสัมพันธ์ไม่ควรมีค่ามากกว่า 0.7 (Schroeder, 1990) เกณฑ์การ
พิจารณา ดังตารางที่ 3.10 และการวิเคราะห์ค่า Tolerance เมื่อพิจารณาเกณฑ์ค่า Tolerance มีค่า
อยู่ระหว่าง 0-1 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) เมื่อพิจารณาค่า VFI ≤ 10 (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2556)  
  3) การวิเคราะห์รูปแบบการวัด (Measurement Model) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ในการตรวจสอบความสอดคล้องของกรอบแนวคิดที่
ได้สร้างมาจากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ เพื่อทำการตรวจสอบว่าปัจจัยแฝงที่
ทำการศึกษาสามารถวัดได้ด้วยปัจจัยสังเกตได้หลายๆ ตัว ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยมาตรวัดแบบ 
Reflective รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) ของ
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ปัจจัยซึ่งจะพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standard Regression Weights หรือ Estimate) 
ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติทุกปัจจัย (| t | ≥1.96) หรือค่า C.R. (Critical Ratio) (Lauro & Vinzi, 2004; 
Henseler et al., 2009) รวมถึงพิจารณาค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ (Standard Regression 

Weight) ค ่าท ี ่ ได ้มากกว ่า 0.4 (𝜆>0.4) (Fornell & Larcker, 1981, Hair et al., 2010; Lam et 
al.,2012) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variable Extracted: AVE หรือ 

𝜌v) จากนั้นนำผลการวิเคราะห์มาพิจารณา โดยค่าที่ได้ควรมีค่ามากกว่า 0.5 การวิเคราะห์ค่าความ

เชื่อมั่นของโครงสร้าง (Composite Reliability: CR หรือ 𝜌c) จากนั้นนำผลผลการวิเคราะห์ค่าที่ได้
ควรมีค่ามากกว่า 0.7 และค่า R2 ไม่ควรต่ำกว่า 0.2 (Lauro & Vinzi, 2004; Henseler et al., 2009) 
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Model Causality) ใช้เทคนิควิเคราะห์คุณสมบัติ
ระดับการวัดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (CFA) ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับปัจจัยสังเกตได้ 
(Manifest Variable) กับปัจจัยแฝง (Latent Variable) ได้อย่างเหมาะสมและสรุปผลการศึกษาที่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงจากข้อมูลเชิงประจักษ์    

 ตารางท่ี 3.10 เกณฑ์ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับความสัมพันธ์ 
r > 0.8 
0.6 < r < 0.8 
0.4 < r < 0.6 
0.2 < r < 0.4 
r < 0.2 

ถือว่ามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับสูงหรือสูงมาก 
ถือว่ามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
ถือว่ามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
ถือว่ามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ำ 
ถือว่ามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 

ที่มา : พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2540) 
4) การว ิเคราะห์แบบจำลองสมการโครง (Structural Equation Modeling: SEM) คือ 

รูปแบบที่เกิดจากการรวมหลักการทางสถิติ 2 ประเภทเข้าด้วยกัน คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) (ธานินทร์, 2555) รวมถึง Hair et al. 
(2010) อธิบายว่ารูปแบบสมการโครงสร้างเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพหุ รวมกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) การ
วิเคราะห์การผันแปรร่วมใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความผันแปรของปัจจัยทั้งหมดเป็นภาพรวม เพื่อยืนยัน
ความถูกต้องสมบูรณ์ หรือปัจจัยเชิงประจักษ์สอดคล้องกับปัจจัยเชิงทฤษฎีที่ศึกษาไว้ โดยค่าสถิติที่
เกี่ยวข้องในการประเมินความสอดคล้องของกรอบแนวคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังตารางที่ 3.11 
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ตารางที่ 3.11 ค่าสถิติในการประเมินความสอดคล้อง 
สถิติท่ีเกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ เกณฑ์ 

Relative Chi-square 2 /df 2 /df< 3.00 
Goodness of Fit Index GFI >.90 
Comparative Fit Index CFI >.95 
Adjusted Goodness of Fit Index AGFI >.90 
Standardized Root 
Mean square Residual 

RMR <.05 

Root Mean Square Error of 
Approximation 

RMSEA <.08  

P-Value for Test of Close Fit PCLOSE >.05 
ที่มา : Joreskog & sorbom (1989); Hair et al. (2010); Schumacker & Lomax (2010); Kline, 2015) 
 
การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนของกรอบแนวความคิดรูปแบบรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความ
คลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ซึ่งเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความ
ไม่สอดคล้องของกรอบแนวความคิดที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม ซึ่งอาจพิจารณาได้เป็น
ช่วงด้วยเกณฑ์การพิจารณา (Kline, 2015) ดังนี้  
 ค่า RMSEA น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องท่ีดีมาก 
 ค่า RMSEA ระหว่าง 0.05-0.08 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องท่ีดี 
 ค่า RMSEA ระหว่าง 0.08-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องเล็กน้อย 
 ค่า RMSEA มากกว่า 1.00 แสดงว่าโมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบจำลองเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลที่พัฒนาขึ ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
การดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเพ่ือพัฒนารูปแบบจำลองเชิง
สาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อให้การศึกษาและการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
  4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 
  4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 
  4.3 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล    
  4.4 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างของแบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
  การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนผู้วิจัยจึงได้กำหนดสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่ใช้สำหรับรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการวิจัยดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
S.E. หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 
r หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson 's correlation coefficient) 
R2 หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกำลังสอง (Square multiple correlation) 
CFA หมายถึง การวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
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AVE หมายถึง ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variable Extracted, 𝜌v) 

CR หมายถึง ค่าความเชื่อม่ันของโครงสร้าง (Composite Reliability, 𝜌c) 

𝜆 หมายถึง ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ (Standard Regression Weight)  
SEM หมายถึง การวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
ML หมายถึง การประมาณค่าพารามิเตอร์ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) 

2
 
หมายถึง ค่าไคสแควร์ (Chi-square)  

Df หมายถึง องศาอิสระ (Degree of freedom) 
C.R. หมายถึงค่าทดสอบสถิติที t-test (Critical Ratio) 
p หมายถึงค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability value) 
GFI หมายถึง ดัชนีชี้วัดระดับความกลมกลืนที่ลงตัวของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่กำหนด 

(Goodness of Fit Index) 
CFI หมายถึง ดัชนีชี้วัดระดับความสอดคล้องกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
NFI หมายถึง ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Normal Fit Index)  
AGFI หมายถึง ดัชนีชี ้วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit 

Index)  
RMR หมายถึง ดัชนีวัดรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือของความคลาดเคลื่อนในรูป

คะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual) 
RMSEA หมายถึง ดัชนีรากค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ  (Root 

Mean Square Error of Approximation) 
PCLOSE หมายถึง ค่าสถิติทดสอบความน่าจะเป็นของความกลมกลืนแบบปิด (P-Value 

for Test of Close Fit) ควรมีค่ามากกว่า .05 ถึงจะแสดงว่ามีความกลมกลืน 
TE หมายถึง อิทธิพลรวม (Total effect) 
DE หมายถึงอิทธิพลทางตรง (Direct effect) 
IE หมายถึงอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) 

 
การวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งนี้ระบุปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 การกำหนดปัจจัย 
ปัจจัย ปัจจัยสังเกตได้ กำหนดปัจจัย 

1) คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

1) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy 
orientation)   

EO1 
 

EO2 
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ตารางท่ี 4.1 การกำหนดปัจจัย 
ปัจจัย ปัจจัยสังเกตได้ กำหนดปัจจัย 

(Entrepreneurial 
Orientation: EO) 

2) ความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovativeness orientation) 
3) ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) 

 
EO3 

2) การมุ่งเน้นการตลาด 
(Market Orientation: MO) 

1) การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) 
2) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor 
Orientation) 
3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
(Inter-functional Coordination) 

MO1 
MO2 
MO3 

3) นวัตกรรม (Innovation: 
IN) 

1)  นว ัตกรรมด ้ านผล ิตภ ัณฑ ์  (Products 
Innovation)     
2) นว ัตกรรมด ้านกระบวนการ (Process  
Innovation) 
3 )  น ว ั ต ก ร ร ม ด ้ า น ก า ร ต ล า ด  ( Market  
Innovation) 

IN1 
 

IN2 
 

IN3 

4) ผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจ (Business 
Performance: BP) 

1) มุมมองทางด้านการเงิน (Financial 
Perspective) 
 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective)  
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal 
Business Process) 

BP1 
 

BP2 
BP3 

 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณแล้วทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป โดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
และใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง การหา
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
วิจัย การวิจัยครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจัยทำการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากนั้นนำมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยการหาค่าสถิติการทดตรวจสอบความเชื่ อมั่น เพื่อสนับสนุน
และยืนยันคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบ
ทางสถิติ (Hair et al. 2010) จึงนำมาเก็บข้อมูลจริงจำนวน 250 ราย ซึ่งได้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ    
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด     
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนวัตกรรม     
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ   
 

การวิเคราะห์ความเที่ยงและความเชื่อมั่นของข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างมาตรวัดที่จะใช้เป็นมาตรวัดแบบ 7-Point Likert Scale (Likert, 
1972) ที่ได้รับการพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา
สร้างเป็นแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูล ด้วยการนำแบบสอบถามที่พัฒนา
ข้อคำถามซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 250 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการพัฒนาแบบจำลอง
สมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับการทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจำทำการหาค่าสถิติ เพ่ือสนับสนุนและยืนยันคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามที่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางสถิติ (Hair et al., 2010) ดังนี้ 

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

ของแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาเป็นแบบสอบถามที่ใช้สำหรับการวิจัยมาเรียบร้อย จากนั้นนำ
แบบสอบถามที่ได้มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยโดยทำการตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ
จะทำการพิจารณาความตรงเชิงเนื ้อหา ความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
จากนั้นจะทำการลงคะแนนค่า IOC จากนั้นผู้วิจัยจะนำคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการวิจัย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (Bollen, 1989) ผลการ
ตรวจสอบข้อคำถาม จำนวน 36 ข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.50–1.00  
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ความเชื่อม่ันของข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล เพื ่อทำการตรวจสอบหาค่าความเช ื ่อมั่น 
(Reliability) ของข้อมูลโดยการใช้เทคนิคแบบอัลฟา (Cronbach Alpha) อีกทั้งผู ้วิจัยยังทำการ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ ิ ์สหสัมพันธ์หรือค่าแสดงอำนาจจำแนก ( Corrected Item-Total 
Correlation : CITC) ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ควรมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป 
(Ferguson, 1981) ผลการวิเคราะหด์ังแสดงในตารางที่ 4.2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือคา่
แสดงอำนาจจำแนก (Corrected Item-Total Correlation) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.541 - 0.845 ผลการ
พิจารณาคือทุกตัวชี้วัดมีค่ามากกว่า 0.2 จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบความเชื่อถือรวมของ
แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha มีค่าเท่ากับ 0.953 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 (Cronbach, 1990)  ดังนั้นสรุปได้ว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อม่ันที่สูง  
 
ตารางท่ี 4.2 ความเชื่อมั่นของข้อมูล 

ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha 

1) คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Orientation: EO) 

1) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy 
orientation)   
2) ความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovativeness orientation) 
3) ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) 

.767 
 

.805 
 

.796 

.892 

2) การมุ่งเน้น
การตลาด (Market 
Orientation: MO) 

1) การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer 
Orientation) 
2) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor 
Orientation) 
3) การประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (Inter-functional 
Coordination) 

.789 

.830 
 

.808 

.902 

3) นวัตกรรม 
(Innovation: IN) 

1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Products 
Innovation)    

.686 
 

.691 

.766 
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ตารางท่ี 4.2 ความเชื่อมั่นของข้อมูล 
ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha 

2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  
Innovation) 
3) นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  
Innovation) 

 
.541 

4) ผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจ (Business 
Performance: BP) 

1) มุมมองทางด้านการเงิน (Financial 
Perspective) 
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective)  
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Business Process) 

.845 
 

.780 
 

.744 

.892 

ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha  .953 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการนำแบบสอบถามที่พัฒนามาใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
ตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 
จำนวน 250 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 
และได้รับแบบสอบถามกลับมาครบตามจำนวนที่กำหนดตัวอย่างไว้ จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งทำการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจำแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุของกิจการ และประเภทธุรกิจ โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่เก็บมาได้
นั้นทำการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ร้อยละของข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ความถี่ (n=250) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 154 61.60 

หญิง 96 38.40 
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ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ความถี่ (n=250) ร้อยละ 

อายุ ต่ำกว่า 30 ปี 23 9.20 

 30-40 ปี 96 38.40 

 41-50 ปี 89 35.60 

 มากกว่า 50 ปี 42 16.80 

ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 15 6.00 

สูงสุด ปริญญาตรี 148 59.20 

 ปริญญาโท 84 33.60 

 สูงกว่าปริญญาโท 3 1.20 

อายุของกิจการ ต่ำกว่า 5 ปี 94 37.60 

 5-10 ปี 82 32.80 

 มากกว่า 10 ปี 74 29.60 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ 38 15.20 

 ธุรกิจอุตสาหกรรม 72 28.80 

 ธุรกิจพาณิชยกรรม 97 38.80 

 ธุรกิจการเงิน 3 1.20 

 ธุรกิจการเกษตร 24 9.60 

 อ่ืน 16 6.40 

 
ผลการศึกษาข้อมูลดังตารางที่ 4.3 ซึ่งแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

จำนวน 250 ราย ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 154 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 61.60 และเป็นเพศหญิง จำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.40 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 30-40 ปี จำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.40 รองลงมาได้แก่ผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 
ปี จำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.60 ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 
16.80 และอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.20 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับ
ปริญญาตรี มีจำนวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20 รองลงมาคือปริญญาโท มีจำนวน 84 ราย คิด
เป็นร้อยละ 33.60  ต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 และสูงกว่าปริญญาโท 
มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.20 นอกจากนีอ้ายุของกิจการส่วนใหญ่ ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 94 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37.60 รองลงมาคืออายุของกิจการ 5-10 ปี จำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.80 
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และอายุของกิจการ มากกว่า 10 ปี จำนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.60 สำหรับประเภทธุรกิจส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจพาณิชยกรรม จำนวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาคือ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.80 ธุรกิจบริการ จำนวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.20 ธุรกิจ
การเกษตร จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.60 อื่น ๆ เช่น สถาปัตย์ ช่างฝีมือ ก่อสร้าง การตลาด 
เป็นต้น จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.40 และธุรกิจการเงิน จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.20 
ตามลำดับ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยที ่ม ีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 
 
  ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือผลการวิเคราะห์
แสดงถึงระดับของปัจจัยแฝงและปัจจัยสังเกตได้ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอสถิติพื้นฐานของปัจจัยแฝงด้วยค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) คือ ผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจ (Business Performance: BP) ปัจจัยคั่นกลาง (Mediator/Intervening Variable) ได้แก่ 
การมุ ่งเน้นการตลาด (Market Orientation: MO) และนวัตกรรม (Innovation: IN) ปัจจัยแฝง
ภายนอก (Exogenous Latent Variable) ได้แก่ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation: EO) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นของการวิจัย (Best & Kahn, 1998)  
ดังนี้ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

4.2.1 สถิต ิพ ื ้นฐานของปัจจ ัยค ุณลักษณะของผู ้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation: EO)  

6.15-7.00 
5.29-6.14 
4.43-5.28 
3.57-4.42 
2.71-3.56 
1.85-2.70 
1.00-1.84 

เท่ากับ 
เท่ากับ 
เท่ากับ 
เท่ากับ 
เท่ากับ 
เท่ากับ 
เท่ากับ 

ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
ระดับเห็นด้วยมาก 
ระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก 
ระดับเห็นด้วยปานกลาง 
ระดับเห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
ระดับเห็นด้วยน้อย 
ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัย
คุณลักษณะของผู ้ประกอบการโดยมีปัจจัยสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ 1) ความเป็นตัวของตัวเอง 
(Autonomy orientation) 2) ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation) 3) ความ
กล้าเสี่ยง (Risk taking) ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
คำถาม Mean SD. แปลผล 
ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation) 5.48 1.044 เห็นด้วยมาก 
1. ท ่านค ิดว ่าความสำเร ็จของธ ุรก ิจ เป ็นส ่วนหน ึ ่ งมาจาก
ความสามารถของท่าน 

5.42 1.132 เห็นด้วยมาก 

2. ท่านคิดว่าความสำเร็จของธุรกิจอยู่ที่ความสามารถไม่ใช่เพราะ
ดวง 

5.47 1.148 เห็นด้วยมาก 

3. ท่านสามารถบริหารจัดการชีวิตกับธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้ด้วย
ความสามารถของตนเอง 

5.54 1.223 เห็นด้วยมาก 

ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation) 5.02 .880 เ ห ็ น ด ้ ว ย
ค่อนข้างมาก 

4. บริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งยู ่บนพื้นฐานของผลการวิจัยที่
ได้รับการยอมรับ 

4.18 .901 เ ห ็ น ด ้ ว ย
ปานกลาง 

5. บริษัทให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการใหม ่

5.49 1.076 เห็นด้วยมาก 

6. การสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รับการสนับสนุนในบริษัท 5.42 1.107 เห็นด้วยมาก 
ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) 

4.99 .960 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
ค่อนข้างมาก 

7. โดยทั่วไปผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
สำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ/ ที่มีความเสี่ยงสูง  

5.26 1.231 
เห็นด้วยมาก 

8. ผู ้บร ิหารระดับสูงของบริษัทเปิดโอกาสให้มีการทำงานใน
สภาพแวดล้อมที ่เป็นธรรมชาติ กว้างขวางและหลากหลายซึ่ง
จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 

4.37 .729 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
ปานกลาง 

9. เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ท่ีต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอน 
ท่านใช้ความกล้าหาญและหาความน่าจะเป็นในการใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่มีศักยภาพ 

5.34 1.327 
 
เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.4 ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
คำถาม Mean SD. แปลผล 
ค่าเฉลี่ยรวม 5.16 .525 เ ห ็ น ด ้ ว ย

ค่อนข้างมาก 
 

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.16 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .525 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยสังเกตได้ พบว่า ความเป็นตัว
ของตัวเอง มีข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
1.044 โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัดมีค่าคือระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ การไหลด้านสารสนเทศ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .880 โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัดมีค่าคือระดับเห็น
ด้วยค่อนข้างมาก และความกล้าเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .960 
โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัดมีค่าคือระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ตามลำดับ 

 4.2.2 สถิติพื้นฐานของปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) 
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยการ

มุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation)  โดยมีปัจจัยสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นลูกค้า 
(Customer Orientation) 2) การมุ ่งเน้นคู ่แข่งขัน (Competitor Orientation) 3) การประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional Coordination) ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ค่าสถิติพ้ืนฐานของปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด 
คำถาม Mean SD. แปลผล 
การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) 5.25 .551 เ ห ็ น ด ้ ว ย

ค่อนข้างมาก 
1. บริษัทมีการสำรวจตรวจสอบลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีใหม่
ในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า 

5.48 1.324 เห็นด้วยมาก 

2. บริษัทมีการสื ่อสารข้อมูลเกี ่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าที่
ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จในทุกหน้าที ่ทาง
ธุรกิจ 

4.71 .693 เ ห ็ น ด ้ ว ย
ค่อนข้างมาก 

3. บริษัทมีการวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ 5.55 1.280 เห็นด้วยมาก 
การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) 5.16 .897 เ ห ็ น ด ้ ว ย

ค่อนข้างมาก 
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ตารางที่ 4.5 ค่าสถิติพ้ืนฐานของปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด 
คำถาม Mean SD. แปลผล 
4. บริษัทมีการสำรวจตรวจสอบคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีใหม่
ในการปรับปรุง 

5.64 1.251 เห็นด้วยมาก 

5. ฝ่ายขายมีการแบ่งปันข้อมูลภายในธุรกิจเป็นประจำเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ของคู่แข่ง 

4.49 .924 เ ห ็ น ด ้ ว ย
ค่อนข้างมาก 

6. บริษัทตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการดำเนินการแข่งขันที่คุกคาม 5.34 1.357 เห็นด้วยมาก 
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional 
Coordination) 

5.41 .959 เห็นด้วยมาก 

7. บร ิษ ัทม ีการส ื ่อสารข ้ามหน ่วยงานเก ี ่ยวก ับข ้อม ูลล ูกค้า 
ความสำเร็จด้านการตลาดและความล้มเหลวทางการตลาด 

5.38 1.088 เห็นด้วยมาก 

8. บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการติดตามและส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท่ีแข็งแกร่งและความสามารถในการดำเนินงาน 

5.57 1.146 เห็นด้วยมาก 

9. บริษัทใช้มาตรการหลายอย่างเพื ่อเพิ ่มความสมดุลในการ
ดำเนินงาน การประสานงานระหว่างการตลาด การวางแผนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและการจัดตารางการขนส่ง 

5.29 1.059 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.27 .498 เ ห ็ น ด ้ ว ย
ค่อนข้างมาก 

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยการมุ่งเน้น

การตลาด ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .498 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยสังเกตได้ พบว่า การประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มีข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.41 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .959 โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัดมีค่าคือ ระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ การมุ่งเน้น
ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .551 โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัดมีค่าคือ 
ระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก และการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ .897 โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัดมีค่าคือระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก ตามลำดับ 

4.2.3 สถิติพื้นฐานของปัจจัยนวัตกรรม (Innovation) 
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยนวัตกรรม 

(Innovation) โดยมีปัจจัยสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ 1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Products Innovation) 
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2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  Innovation) 3) นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  
Innovation) ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่าสถิติพ้ืนฐานของปัจจัยนวัตกรรม 
คำถาม Mean SD. แปลผล 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Products Innovation) 5.44 .823 เ ห ็ น ด ้ ว ย

มาก 
1. บริษัทใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก่อ
มลพิษ / เป็นพิษ  

5.35 1.081 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

2. บร ิษ ัทปร ับปร ุงและออกแบบบรรจ ุภ ัณฑ ์ เป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (เช่น ลดการใช้กระดาษ วัสดุพลาสติกท่ีใช้น้อยลง ใช้
วัสดุที่ย่อยสลายได้) 

5.53 1.277 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

3. บริษัทเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที ่หมดอายุการใช้งาน หรือการรี
ไซเคิล 

5.43 1.257 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  Innovation) 5.56 .879 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

4. บริษัทปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือใช้ทรัพยากรน้อยลง (เช่น 
น้ำ ไฟฟ้า) 

5.46 1.101 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

5. บริษัทมีกระบวนการผลิตที่สามารถรีไซเคิล/นำมาใช้ใหม่ได้ 5.57 1.390 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

6. กระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือทดแทนเพื่อให้การ
ประหยัดพลังงาน (เช่น พลังงานน้ำและของเสีย แสงอาทิตย์) 

5.67 1.427 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation) 5.37 .989 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

7. บริษัทมีการแนะนําความคิดใหมๆ /ผลิตภัณฑ์/บริการออกสู่
ตลาด 

5.36 1.090 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

8. บริษัทมีการกำหนดตําแหนงทางการตลาดใหม ่ 5.34 1.141 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

9. บริษัทมีช่องทางการให้บริการ/สื่อสารที่หลากหลายช่องทาง 5.40 1.075 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.46 .574 เ ห ็ น ด ้ ว ย
มาก 
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 จากตารางที่ 4.6 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยนวัตกรรม ว่า
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
กรุงเทพและปริมณฑล ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
.574 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยสังเกตได้ พบว่า นวัตกรรมด้านกระบวนการ  มีข้อคำถามที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .879 โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัด
มีค่าคือ ระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.44 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .823 โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัดมีค่าคือ ระดับเห็นด้วยมาก และนวัตกรรม
ด้านการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .989 โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัด
มีค่าคือ ระดับเห็นด้วยมาก ตามลำดับ  

4.2.4 สถิติพื้นฐานของปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) 
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจ(Business Performance) โดยมีปัจจัยสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ 1) มุมมองทางด้าน
การเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3) มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Business Process) ดังตารางที่ 4.7 
ตารางที่ 4.7 ค่าสถิติพ้ืนฐานของปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

คำถาม Mean SD. แปลผล 
มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) 5.49 .759 เห็นด้วยมาก 
1. การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากจากลูกค้ารายใหม่ 5.42 1.142 เห็นด้วยมาก 
2. การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากจากลูกค้าเดิม 5.59 1.084 เห็นด้วยมาก 
3. การลดลงของต้นทุนต่อหน่วย 5.46 1.296 เห็นด้วยมาก 
มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 5.63 .734 เห็นด้วยมาก 
4. ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ 5.76 .840 เห็นด้วยมาก 
5. การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 5.44 .877 เห็นด้วยมาก 
6. การเพ่ิมข้ึนของลูกค้ารายใหม่ 5.68 .826 เห็นด้วยมาก 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 5.37 .766 เห็นด้วยมาก 
7. บริษัทมีการพัฒนาพนักงาน เช่น การฝึกอบรมหรือสอนงาน
ให้แก่พนักงาน 

5.42 .871 เห็นด้วยมาก 

8. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ 

5.16 .946 เ ห ็ น ด ้ ว ย
ค่อนข้างมาก 

9. บริษัทมีจัดทำแผนการปฏิบัติงานเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

5.53 .846 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.7 ค่าสถิติพ้ืนฐานของปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

คำถาม Mean SD. แปลผล 
ค่าเฉลี่ยรวม 5.50 .581 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที ่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
.581 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยสังเกตได้ พบว่า มุมมองด้านลูกค้า  เป็นข้อคำถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .7342 โดยค่าเฉลี่ยของมาตรวัด
มีค่าคือ ระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือมุมมองทางด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.49 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .759 โดยค่าเฉลี ่ยของมาตรวัดมีค่าคือ ระดับเห็นด้วยมาก และมุมมองด้าน
กระบวนการภายใน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .766 โดยค่าเฉลี่ยของ
มาตรวัดอยู่ระดับเห็นด้วยมาก ตามลำดับ 

 
 
 

ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 

 
ตัวแปร 

ค่าสถิติการผันแปรร่วม 
Tolerance VIF 

EO1 .864 1.158 
EO2 .531 1.883 
EO3 .852 1.173 
MO1 .910 1.099 
MO2 .664 1.505 
MO3 .876 1.141 
IN1 .605 1.652 
IN2 .886 1.128 
IN3 .862 1.160 
BP1 .868 1.152 
BP2 .362 2.766 
BP3 .291 3.437 
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 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่า Tolerance พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.291-0.910 เมื่อ
พิจารณาเกณฑ์ค่า Tolerance มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า
มีค่าอยู่ระหว่าง 1.099- 3.437 เมื่อพิจารณาค่า VFI ≤ 10 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) จึงสรุปได้ว่า
ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังตารางที่ 4.9 ซึ่งผู้วิจัยทำการวิเคราะห์โดยการ
หาค ่ าส ัมประส ิทธ ิ ์ สหส ัมพ ันธ ์แบบเพ ียร ์ ส ัน  ( Pearson's Product-Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้ทำการศึกษาไว้ และพิจารณาสภาพปัญหาที่อาจ
เกิดจากการผันแปรร่วมกันมากเกินไป (Multicollinearity) โดยพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่า
อยู่ระหว่าง -.217-.743 ซึ่งทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กันที่สูงมากเกินไป   

 
 



126 
 

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 

4.3 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 
   

 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์รูปแบบการวัด (Measurement Model) โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) โดยโปรแกรมทางสถิติ แล้วใช้
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood : ML) เพื่อประเมิน
วิเคราะห์ทดสอบข้อมูลเชิงประจักษ์กับรูปแบบการวัดตามทฤษฎี ซึ ่งการวิเคราะห์เพื ่อทำการ
ตรวจสอบว่าปัจจัยแฝงที่ทำการศึกษาสามารถวัดได้ด้วยปัจจัยสังเกตได้หลายๆ ตัว โดยทำการ
วิเคราะห์ปัจจัยมาตรวัดแบบ Reflective  

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) ของปัจจัยที่
ได้ทำการศึกษาทั้ง 4 ตัว โดยทำการพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standard Regression 
Weights หรือ Estimate) ซึ่งต้องมีนัยสำคัญทางสถิติทุกปัจจัย หรือค่า C.R. (Critical Ratio) หรือ| t | 
≥1.96 (Lauro & Vinzi, 2004; Henseler et al., 2009) เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากนั้นจึงนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพ่ือหาค่า Average Variance Estimate (AVE) เกณฑ์การพิจารณา
คือควรมีค่า 0.5 ขึ้นไป นอกจากนี้การวิเคราะห์ค่า Composite Reliability (CR) ควรต้องมีค่า 0.7 ขึ้นไป 
(Fornell & Larcker, 1981; Lam et al., 2012; Hair et al., 2010) 

 หลังจากที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรูปแบบการวัดทีละปัจจัยโดยเกณฑ์การพิจารณาค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานมีนัยสำคัญทางสถิติ และค่า R2 ไม่ควรต่ำกว่า 0.2 (Lauro & Vinzi, 
2004; Henseler et al., 2009) และผู ้ว ิจัยได้ใช้สถิติที ่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องความ

  EO1 EO2 EO3 MO1 MO2 MO3 IN1 IN2 IN3 BP1 BP2 BP3 
EO1 1                       
EO2 -.169** 1                     
EO3 -.060 .072 1                   
MO1 .054 .047 -.074 1                 
MO2 .055 .323** .209** .069 1               
MO3 .077 .003 -.125* .163* -.021 1             
IN1 .156* .225** .261** .065 .462** -.129* 1           
IN2 .098 .083 .176** .094 .207** .029 .250** 1         
IN3 -.217** .204** .000 .010 .086 -.021 .061 .036 1       
BP1 -.026 .202** .090 .142* .199** -.002 .237** -.003 .185** 1     
BP2 .007 .462** .132* .124 .481** .140* .459** .156* .207** .198** 1   
BP3 -.067 .647** .229** .162* .416** .012 .442** .192** .139* .240** .743** 1 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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กลมกลืนระหว่างรูปแบบการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Goodness of Fit Measures) ด้วยเกณฑ์
มาตรฐานดังตารางที่ 4.10  

 
ตารางที ่4.10 เกณฑม์าตรฐานความสอดคล้อง 

สถิติท่ีเกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ เกณฑ์ 
Relative Chi-square 2 /df 2 /df< 3.00 
Goodness of Fit Index GFI >.90 
Comparative Fit Index CFI >.95 
Adjusted Goodness of Fit Index AGFI >.90 
Standardized Root 
Mean square Residual 

RMR <.05 

Root Mean Square Error of 
Approximation 

RMSEA <.08  

P-Value for Test of Close Fit PCLOSE >.05 
ที่มา : Joreskog & sorbom (1989); Hair et al. (2010); Schumacker & Lomax (2010); Kline, 2015) 
 

ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน แสดงว่ามาตรวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเหมือนโดยผล
การวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.1 พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
(Standard Regression Weights หรือ Estimate) มีค่า โดยพิจารณา C.R. (Critical Ratio) ≥1.96 ทุก
ปัจจัย และค่า R2 ไม่ต่ำกว่า 0.2 สรุปได้ว่าผลการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติ (Lauro &Vinzi, 2004; 
Henseler et al., 2009) 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดซึ่งแสดงค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
  ความสัมพันธ์ Estimate R2 S.E. C.R. P 

MO3 <--- Market Orientation .839 .703 .057 18.786 *** 

MO2 <--- Market Orientation .824 .697  
  

MO1 <--- Market Orientation .921 .703 .071 18.300 *** 

EO3 <--- Entrepreneurial Orientation .864 .746 .063 15.759 *** 

EO2 <--- Entrepreneurial Orientation .889 .791 .060 16.239 *** 

EO1 <--- Entrepreneurial Orientation .808 .653    

IN3 <--- Innovation .468 .219 .077 7.629 *** 

IN2 <--- Innovation .895 .801 .062 18.270 *** 
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IN1 <--- Innovation .840 .705  
  

BP3 <--- Business Performance .890 .793  
  

BP2 <--- Business Performance .839 .643 .054 15.558 *** 

BP1 <--- Business Performance .824 .704 .048 18.551 *** 

 
 จากนั้นดำเนินการตรวจสอบรูปแบบการวัดทีละปัจจัยโดยเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.4 (𝜆>0.4) มีนัยสำคัญทางสถิติ และค่า R2 ไม่ควรต่ำกว่า 0.2 
(Lauro & Vinzi, 2004; Henseler et al., 2009) และสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องความ
กลมกลืนระหว่างรูปแบบการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Goodness of Fit Measures) ด้วยเกณฑ์
มาตรฐานดังตารางที่ 4.10 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างและความเชื่อม่ันขั้นที่ 1  

ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบตัวชี้วัดหรือตัวแปรประจักษ์ของปัจจัยแฝงแต่ละตัวแล้วโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าตัวชี้วัดหรือตัวแปรประจักษ์ของปัจจัยแฝงของทุกตัวแปรมี
ความเหมาะสม จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการตรวจสอบความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับตัวแปร
แปรภายนอกและปัจจัยแฝงคั่นกลางที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยแฝงภายในด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่ 1 (First Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
การสร้างมาตรวัด และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent 
Variables) กับตัวแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables)  (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ, 
2551:9-11) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขั ้นที่ 1 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) และค่าความเชื่อมั่นของโครงสร้าง (Construct Reliability) การวิจัยครั้งนี้มี
ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงคุณลักษณะของผู ้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation: 
EO1)  ความสามารถทางนวัตกรรม ( Innovativeness orientation: EO2) ความกล้าเสี ่ยง (Risk 
taking: EO3) ตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation: MO) ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation: MO1) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
(Competitor Orientation: MO2) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional 
Coordination: MO3) ตัวแปรแฝงนวัตกรรม (Innovation: IN) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
แปร ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Products Innovation: IN1) นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(Process  Innovation: IN2) นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation: IN3) ตัวแปรแฝงผล
การดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 
ได้แก่ มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective: BP1) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
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Perspective: BP2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal Business Process: BP3) สำหรับ
การพิจารณารูปแบบการวัดความตรงเชิงโครงสร้างของปัจจัย ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ที่ควรเป็นไป
ตามเกณฑ์ทางสถิติ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์โมเดลการวัด จากนั้นนำผลที่ได้มาพิจารณาค่ามาตรฐานน้ำหนัก

องค์ประกอบ (Standard Regression Weight) ค่าที่ได้มากกว่า 0.4 (𝜆>0.4) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (Fornell & Larcker, 1981, Hair et al., 2010; Lam et al.,2012)  
  2. ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variable Extracted: 

AVE หรือ 𝜌v) จากนั้นนำผลการวิเคราะหม์าพิจารณา โดยค่าท่ีได้ควรมีค่ามากกว่า 0.5 
  3. ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของโครงสร้าง (Composite Reliability: CR หรือ 

𝜌c) จากนั้นนำผลผลการวิเคราะห์ค่าที่ได้ควรมีค่ามากกว่า 0.7 
  จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตังแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์ดัง
แสดงในตารางที่ 4.12  
ตารางท่ี 4.12 ค่าความตรงเชิงโครงสร้างและความเชื่อม่ันของปัจจัย 
ตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปรมาตรวัด 
ค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ (𝜆) 

ค่าความเชื่อมั่น 

(CR หรือ 𝜌c) 

ค่าความผันแปรที่สกัด

ได้ (AVE หรือ 𝜌v) 
Entrepreneurial Orientation: 
EO 
      EO1 
      EO2 
      EO3 

 
 

.808 

.889 

.864 

.890 .730 

Market Orientation: MO 
    MO1 
    MO2 
    MO3 

 
.921 
.824 
.839 

.897 .744 

Innovation: IN 
    IN1 
    IN2 
    IN3 

 
.840 
.895 
.468 

.792 .575 

Business Performance: BP 
    BP1 
    BP2 
    BP3 

 
.839 
.802 
.890 

.882 .713 
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จากตารางที่ 4.12 และภาพท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกต
ได้หรือตัวแปรประจักษ์ของปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: 
EO) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.808-0.889 ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ใน

เกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม (𝜆>0.4) ค่าความผันแปรที่สกัดได้ (AVE หรือ 𝜌v) มี

ค่าอยู่ระหว่าง 0.730 ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม  (𝜌v>0.5) 

ค่าความเชื่อมั่น (CR หรือ 𝜌c) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.890 ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่

กำหนดมีความเหมาะสม (𝜌c>0.7) จากการวิเคราะห์ป ัจจัยค ุณลักษณะของผู ้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation: EO) พบว่า ตัวแปรมาตรวัดทุกตัวของตัวแปรสังเกตได้หรือตัวแปร
ประจักษ์ 3 ตัว คือ ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation: EO1)  ความสามารถทาง
นว ัตกรรม ( Innovativeness orientation: EO2) ความกล้าเส ี ่ยง (Risk taking: EO3) ผ่านการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างและความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างขั้นที่ 1  
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Chi-square ( 2 ) = 49.887, df = 40, CMIN/DF ( 2 /df )=  1.247, p=.136, GFI=.968, 
CFI=.996, AGFI=.938, NFI=.982, RMR= .014, RMSEA= .032, PCLOSE=.874 

รูปที่ 4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขั้นที่ 1  
 

ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้หรือตัวแปรประจักษ์ของตัวแปร
แฝงการมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation: MO) พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 

0.824-0.921 ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม (𝜆>0.4) ค่าความ

ผันแปรที่สกัดได้ (AVE หรือ 𝜌v) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.744 ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่

กำหนดมีความเหมาะสม  (𝜌v>0.5) ค่าความเชื่อมั่น (CR หรือ 𝜌c) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.897 ซึ่งค่าที่ได้

มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม  (𝜌c>0.7) จากการวิเคราะห์ปัจจัยการ
มุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation: MO) พบว่า ตัวแปรมาตรวัดทุกตัวของตัวแปรสังเกตได้หรือ
ตัวแปรประจักษ์ 3 ตัว คือ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation: MO1) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
(Competitor Orientation: MO2) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional 
Coordination: MO3) ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างและความ
เชื่อมั่นเชิงโครงสร้างขั้นที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้หรือตัวแปรประจักษ์ของตัวแปร
แฝงนวัตกรรม (Innovation: IN) พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.468-0.895 ซึ่งค่าที่

ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม (𝜆>0.4) ค่าความผันแปรที่สกัดได้ (AVE 

หรือ 𝜌v) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.575 ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม  

(𝜌v>0.5) ค่าความเชื่อมั่น (CR หรือ 𝜌c) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.792 ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตาม

มาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม (𝜌c>0.7) จากการวิเคราะห์ตัวแปรนวัตกรรม (Innovation: IN)  
พบว่า ตัวแปรมาตรวัดทุกตัวของตัวแปรสังเกตได้หรือตัวแปรประจักษ์ 3 ตัว คือ นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Products Innovation: IN1) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  Innovation: IN2) 
นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation: IN3) ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความ
ตรงเชิงโครงสร้างและความเชื่อม่ันเชิงโครงสร้างขั้นที่ 1  

ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้หรือตัวแปรประจักษ์ของตัวแปร
แฝงผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP) พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีค่า

อยู่ระหว่าง 0.802-0.890 ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม (𝜆>0.4) 

ค่าความผันแปรที่สกัดได้ (AVE หรือ 𝜌v) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.713 ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตาม

มาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม  (𝜌v>0.5) ค่าความเชื่อม่ัน (CR หรือ 𝜌c) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.882 

ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม  (𝜌c>0.7) จากการวิเคราะห์ตัว
แปรผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP) พบว่า ตัวแปรมาตรวัดทุกตัวของตัว
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แปรสังเกตได้หรือตัวแปรประจักษ์ 3 ตัว คือ มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective: BP1) 
มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective: BP2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal 
Business Process: BP3) ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างและความ
เชื่อมั่นเชิงโครงสร้างขั้นที่ 1  

 
4.3.1 ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) 
ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) ประกอบด้วย

ปัจจัยเชิงประจักษ์หรือปัจจัยที่สังเกตได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy 
orientation: EO1) 2) ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation: EO2) 3) ความ
กล้าเสี่ยง (Risk taking: EO3) ด้วยการทำการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยสังเกตได้ทั้ง 3 ตัว มี
ความสามารถวัดปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 4.2 และ 
ตารางที่ 4.13 

 
ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์รูปแบบการวัดของปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ  

โมเดลการวัด 
STD. 

Regression 
Weights 

S.E. R2 C.R. P 

EO3 <--- Entrepreneurial Orientation .865  .748   

EO2 <--- Entrepreneurial Orientation .885  .784   

EO1 <--- Entrepreneurial Orientation .824 .058 .679 17.740 *** 
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Chi-square ( 2 ) = .085, df = 1, CMIN/DF ( 2 /df )=  .085, p=.771, GFI=1.000, 
CFI=1.000, AGFI=.999, NFI=1.000, RMR= .004, RMSEA= .000, PCLOSE=.831 
ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
 

 จากการวิเคราะห์รูปแบบการวัดของปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ พบว่า รูปแบบการ
วัดมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) มีค่าทดสอบ ดังนี้ Chi-square ( 2 ) = .085, 
df = 1, CMIN/DF ( 2 /df) =  .085, p=.771, GFI=1.000, CFI=1.000, AGFI=.999, NFI=1.000, 
RMR= .004, RMSEA= .000, PCLOSE=.831 และการทดสอบค่าน้ำหนักปัจจัยสังเกตได้ ได้แก่ 1) 
ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation: EO1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 
.824 และค่า R2 เท่ากับ .679 2) ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation: EO2)  
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .885 และค่า R2 เท่ากับ .774 3) ความกล้าเสี่ยง (Risk 
taking: EO3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .865 และค่า R2 เท่ากับ .748  ซึ ่งค่า 
C.R.(Critical Ratio) ≥1.96 และค่า R2 มากกว่า .20 ทุกค่าสามารถสรุปได้ว่า ความเป็นตัวของตัวเอง 
ความสามารถทางนวัตกรรม และความกล้าเสี่ยง มีค่าความเชื่อถือได้ที่เหมาะสม (Hair et al., 2010) 
และสามารถเป็นตัวชี้วัดของคุณลักษณะของผู้ประกอบการได้                              

4.3.2 ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation: MO) 
  ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation: MO) โดยประกอบด้วยปัจจัยเชิงประจักษ์
หรือปัจจัยที่สังเกตสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation: MO1) 2) 
การมุ ่งเน้นคู ่แข่งขัน (Competitor Orientation: MO2) 3) การประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (Inter-functional Coordination: MO3) ด้วยการทำการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัย
สังเกตได้ทั้ง 3 ตัว มีความสามารถวัดปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด ดังแสดงผลการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 
4.3 และ ตารางที่ 4.14  

 
ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์รูปแบบการวัดของปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด 

โมเดลการวัด 
STD. 

Regression 
Weights 

S.E. R2 C.R. P 

MO3 <--- Market Orientation .870  .757   

MO2 <--- Market Orientation .904  .818   

MO1 <--- Market Orientation .841 .056 .707 19.181 *** 
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Chi-square ( 2 ) = .014, df = 1, CMIN/DF ( 2 /df )=  .014, p=.907, GFI=1.000, 
CFI=1.000, AGFI=1.000, NFI=1.000, RMR= .002, RMSEA= .000, PCLOSE=.932 

ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด 
 

จากการวิเคราะห์รูปแบบการวัดของปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด พบว่า รูปแบบการวัดมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) มีค่าทดสอบดังนี้ Chi-square ( 2 ) = .014, df = 1, 
CMIN/DF ( 2 /df )=  .014, p=.907, GFI=1.000, CFI=1.000, AGFI=1.000, NFI=1.000, RMR= 
.002, RMSEA= .000, PCLOSE=.932 และการทดสอบค่าน้ำหนักปัจจัยสังเกตได้ ได้แก่ 1) การมุ่งเน้น
ลูกค้า (Customer Orientation: MO1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .841 และค่า R2 

เท่ากับ .707 2) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation: MO2) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ .904 และค่า R2 เท่ากับ .818 3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
(Inter-functional Coordination: MO3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .870 และค่า 
R2 เท่ากับ .757 ซึ่งค่า C.R. (Critical Ratio) ≥1.96 และค่า R2 มากกว่า .20 ทุกค่าสามารถสรุปได้ว่า 
การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และความน่าเชื่อถือและการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน มีค่าความเชื่อถือได้ที่เหมาะสม (Hair et al., 2010) และสามารถเป็นตัวชี้วัดของการ
มุ่งเน้นการตลาดได้   

                           

4.3.3 ปัจจัยนวัตกรรม (Innovation: IN) 
  ปัจจัยนวัตกรรม (Innovation: IN) ประกอบด้วยปัจจัยเชิงประจักษ์หรือปัจจัยที่สังเกตได้ 3 
ป ัจจ ัย ได ้แก่  1) นว ัตกรรมด ้านผล ิตภ ัณฑ ์ (Products Innovation: IN1) 2) นว ัตกรรมด ้าน
กระบวนการ (Process  Innovation: IN2) 3) นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation: IN3) 
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ด้วยการทำการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบว่าปัจจัยสังเกตได้ทั้ง 3 ตัว มีความสามารถวัดปัจจัยนวัตกรรม 
ดังแสดงผลการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 4.4 และตารางท่ี 4.15 
ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์รูปแบบการวัดของปัจจัยนวัตกรรม 

โมเดลการวัด 
STD. 

Regression 
Weights 

S.E. R2 C.R. P 

IN3 <--- Innovation .473 .074 .224 7.573 *** 

IN2 <--- Innovation .846  .716   

IN1 <--- Innovation .884  .782   
 

 
Chi-square ( 2 ) = .700, df = 1, CMIN/DF ( 2 /df )=  .700, p=.403, GFI=.998, 
CFI=1.000, AGFI=.989, NFI=.997, RMR= .009, RMSEA= .000, PCLOSE=.533 

ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยนวัตกรรม 
  

จากการวิเคราะห์รูปแบบการวัดของนวัตกรรม พบว่า รูปแบบการวัดมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) มีค่าทดสอบดังนี ้Chi-square ( 2 ) = .700, df = 1, CMIN/DF ( 2

/df )=  .700, p=.403, GFI=.998, CFI=1.000, AGFI=.989, NFI=.997, RMR= .009, RMSEA= .000, 
PCLOSE=.533 และการทดสอบค่าน้ำหนักปัจจัยสังเกตได้ ได้แก่ 1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
(Products Innovation: IN1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .884 และค่า R2 เท่ากับ 
.782 2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  Innovation: IN2) มีค ่าน ้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากับ .846 และค่า R2 เท่ากับ .716 3) นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation: 
IN3)  มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .473 และค่า R2 เท่ากับ .224 ซึ่งค่า C.R. (Critical 
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Ratio) ≥1.96 และค่า R2 มากกว่า .20 ทุกค่าสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
ด้านกระบวนการ และนวัตกรรมด้านการตลาด มีค่าความเชื่อถือได้ที่เหมาะสม (Hair et al., 2010) 
และสามารถเป็นตัวชี้วัดของนวัตกรรมได้                              

 4.3.4 ปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP) 
 ปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP) ประกอบด้วยปัจจัยเชิง
ประจักษ์หรือปัจจัยที่สังเกตได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective: 
BP1) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective: BP2) 3) มุมมองด ้านกระบวนการภายใน 
(Internal Business Process: BP3) ด้วยการทำการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยสังเกตได้ทั้ง 3 
ตัว มีความสามารถวัดปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 4.5 และ 
ตารางที่ 4.16 
ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์รูปแบบการวัดของปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

โมเดลการวัด 
Standardized 
Regression 
Weights 

S.E. R2 C.R. P 

BP3 <--- Business Performance .829 .041 .687 22.688 *** 

BP2 <--- Business Performance .913  .833   

BP1 <--- Business Performance .835  .698   

 

 
Chi-square ( 2 ) = 1.283, df = 1, CMIN/DF ( 2 /df )=  1.283, p=.257, GFI=.998, 

CFI=1.000, AGFI=.987, NFI=.998, RMR= .019, RMSEA= .027, PCLOSE=.463 
ภาพที่ 4.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
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 จากการวิเคราะห์รูปแบบการวัดของผลการดำเนินงานของธุรกิจ พบว่า รูปแบบการวัดมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) มีค่าทดสอบดังนี้ Chi-square ( 2 ) = 1.283, df 
= 1, CMIN/DF ( 2 /df )=  1.283, p=.257, GFI=.998, CFI=1.000, AGFI=.987, NFI=.998, RMR= 
.019, RMSEA= .027, PCLOSE=.463 และการทดสอบค่าน้ำหนักปัจจัยสังเกตได้ ได้แก่ 1) มุมมอง
ทางด้านการเงิน (Financial Perspective: BP1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .835 
และค่า R2 เท ่าก ับ .698 2) มุมมองด ้านล ูกค ้า (Customer Perspective: BP2) มีค ่าน ้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .913 และค่า R2 เท่ากับ .833 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Business Process: BP3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ .829 และค่า R2 

เท่ากับ .687 ซึ่งค่า C.R. (Critical Ratio) ≥1.96 และค่า R2 มากกว่า .20 ทุกค่าสามารถสรุปได้ว่า 
มุมมองทางด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า และมุมมองด้านกระบวนการภายใน มีค่าความเชื่อถือได้ที่
เหมาะสม (Hair et al., 2010) และสามารถเป็นตัวชี้วัดของผลการดำเนินงานของธุรกิจได้                              

  

4.4 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างของแบบจำลองเชิงสาเหตขุองปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในกรุงเทพและปริมณฑล 
 
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เพื่อการทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
การดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลที่ผู้วิจัย
ได้ทบทวนวรรณกรรมแล้วนำมาสร้างกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยการศึกษานี้ได้ทำการ
วิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพื่อทำการตรวจสอบความ
กลมกลืนอขงแบบจำลองที ่พัฒนาขึ ้นจากกรอบแนวคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลโดยจะทำ
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) ได้แก่ ตัวแปร
แฝงผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว
แปร ได้แก่ มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective: BP1) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective: BP2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal Business Process: BP3) ปัจจัย
คั ่นกลาง (Mediator/Intervening Variable) ได้แก่ ตัวแปรแฝงการมุ ่งเน้นการตลาด (Market 
Orientation: MO) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer 
Orientation: MO1) การมุ ่งเน้นคู ่แข่งขัน (Competitor Orientation: MO2) การประสานความ
ร ่วมม ือระหว ่างหน ่วยงาน ( Inter-functional Coordination: MO3) ต ัวแปรแฝงนว ัตกรรม 
(Innovation: IN) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Products 
Innovation: IN1) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  Innovation: IN2) นวัตกรรมด้านการตลาด 
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(Market  Innovation: IN3) และปัจจัยแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) ได้แก่ ตัวแปร
แฝงคุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation: EO1)  ความสามารถทาง
นวัตกรรม (Innovativeness orientation: EO2) ความกล้าเสี่ยง (Risk taking: EO3)   
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ ่งมีขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
 1.พิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยเพ่ือทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ได้กำหนด
ไว้ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง การทดสอบสมมติฐาน 
และการหาค่าอิทธิพลของตัวแปรด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
 2. ผู ้ว ิจ ัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วทำการพิจารณาผลการวิเคราะห์โดยพิจารณาค่า
มาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ (Standard Regression Weight) ควร≥ 0.4 และค่า R2 มากกว่า 0.2 
(Fornell & Larcker, 1981) หากค่าที่ได้มีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้วิจัยจะทำการตัดตัวแปร
สังเกตได้ปัจจัยนั้นออก จากนั้นผู้วิจัยจึงทำการวิเคราะห์ใหม่รวมถึงพิจารณาค่า C.R. โดยค่า |t| ≥ 
1.96 (Hair et al., 2010) ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติ และค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Model Fit) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังตารางที่ 4.11) 
 3. หลังจากได้ผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง ซึ่งพิจารณาค่าความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดให้พิจารณาค่าดัชนีการ
ปรับ (Modification index) ตามท่ีโปรแกรมแนะนำ เพ่ือทำการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
จากนั้นทำการวิเคราะห์ใหม่อีกครั้ง โดยผู้วิจัยได้ทำซ้ำจนกว่าค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Model Fit) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จึงได้ผลสรุปว่าแบบจำลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)  
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Chi-square( 2 ) = 152.331, df = 48, p = .000, CMIN/DF( 2 /df )= 3.174, 

GFI=.909, CFI=.961, NFI=.954, AGFI=.852, RMR= .019, RMSEA= .093, PCLOSE=.000 
ภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองก่อนปรับ 

 
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 4.6 และตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์เพ่ือ

ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างแบบจำลองของกรอบแนวคิดการวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบดังนี้  Chi-square( 2 ) = 152.331, df = 48, p = 
.000, CMIN/DF( 2 /df )= 3.174, GFI=.909, CFI=.961, NFI=.954, AGFI=.852, RMR= .019, 
RMSEA= .093, PCLOSE=.000 แบบจำลองไม่ม ีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที ่ระดับ
นัยสำคัญ .05 เมื่อพิจารณาค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ (Standard Regression Weight) และ
ค่าอัตราความผันแปร (R2 หรือ Squared Multiple Correlation) พบว่า ค่ามาตรฐานน้ำหนัก
องค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.47-0.90 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.4 ทุกปัจจัย และค่าอัตราความผันแปร 
(R2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.22-0.82 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.2 ทุกปัจจัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่
เนื่องจากแบบจำลองมีขนาดใหญ่และค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนกับเกณฑ์มาตรฐานไม่ผ่านเกณฑ์  
(ดังตาราง 4.17) จึงทำการวิเคราะห์ใหม่โดยการพิจารณาค่าดัชนีการปรับ (Modification index) ใน
ลำดับต่อไป 
ตารางท่ี 4.17 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนกับเกณฑ์มาตรฐานก่อนปรับแบบจำลอง 
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สถิติท่ีเกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ เกณฑ์ ค่าที่ได้ แปลผล 
Chi-square 2  Ns. (p > .05) .000 Sig. 
Relative Chi-square 2 /df 2 /df < 3.00 3.174 ไม่ผ่าน 
Goodness of  Fit Index GFI >.90 .909 ผ่าน 
Comparative Fit Index CFI >.95 .961 ผ่าน 
Normal Fit Index NFI >.90 .954 ผ่าน 
Adjusted Goodness of Fit 
Index 

AGFI >.90 .852 ไม่ผ่าน 

Standardized  Root 
Mean square  Residual 

RMR <.05 .019 ไม่ผ่าน 

Root Mean Square Error of 
Approximation 

RMSEA <.08 .093 ไม่ผ่าน 

P-Value for Test of Close 
Fit 

PCLOSE > .05 .000 ไม่ผ่าน 

ที่มา : Joreskog & Sorbom (1989); Hair et al. (2010); Schumacker & Lomax (2010); (Kline, 
2015) 
 
 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผลที่ได้คือแบบจำลองไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์ใหมโ่ดยพิจารณาค่าดัชนีการปรับ (Modification index) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ประเมินตามที่โปรแกรมแนะนำโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อน พบว่า  การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน และหาค่าอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ดังภาพที่ 4.7 และตารางที่ 4.18 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนระหว่างแบบจำลองของกรอบแนวคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจำลองมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) มีค่าทดสอบ Chi-square ( 2 ) = 47.268, df = 39, 
CMIN/DF ( 2 /df )=  1.212, p=.171, GFI=.969, CFI=.997, AGFI=.938, NFI=.983, RMR= .013, 
RMSEA= .029, PCLOSE=.895  ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่าแบบจำลองสมการโครงสร้างของตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2556; Joreskog 
& Sorbom, 1989 ; Kline, 1998 ; Hair et al. 2010 ; Schumacker & Lomax, 2010) ; (Kline, 
2015) 
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Chi-square ( 2 ) = 47.268, df = 39, CMIN/DF ( 2 /df )=  1.212, p=.171, GFI=.969, 

CFI=.997, AGFI=.938, NFI=.983, RMR= .013, RMSEA= .029, PCLOSE=.895 
ภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองหลังปรับ 

 
 ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.17-4.18 หลังจากผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
เพื่อทำการเปรียบเทียบค่าสถิติความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจำลองก่อนและหลังปรับ พบว่า 
ค่าสถิติที ่วัดความกลมกลืนตามเกณฑ์มาตรฐานแบบจำลองหลังปรับมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
แบบจำลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหลังปรับแบบจำลองของสมการ
โครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) หลังจากนั้น
พิจารณาค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ (Standard Regression Weight) โดยผลการวิเคราะห์
แสดงด้วยค่า C.R. ที่ | t | ≥ 1.96 ทุกค่ามีนัยสำคัญทางสถิต ิ
 
ตารางที ่4.18 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนกับเกณฑ์มาตรฐานหลังปรับแบบจำลอง 

สถิติท่ีเกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ เกณฑ์ ค่าที่ได้ แปลผล 
Chi-square 2  Ns. (p > .05) .171 ผ่าน 
Relative Chi-square 2 /df 2 /df < 3.00 1.212 ผ่าน 
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สถิติท่ีเกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ เกณฑ์ ค่าที่ได้ แปลผล 
Goodness of  Fit Index GFI >.90 .969 ผ่าน 
Comparative Fit Index CFI >.95 .997 ผ่าน 
Normal Fit Index NFI >.90 .983 ผ่าน 
Adjusted Goodness of Fit 
Index 

AGFI >.90 .938 ผ่าน 

Standardized  Root 
Mean square  Residual 

RMR <.05 .013 ผ่าน 

Root Mean Square Error of 
Approximation 

RMSEA <.08 .029 ผ่าน 

P-Value for Test of Close 
Fit 

PCLOSE > .05 .895 ผ่าน 

ที่มา : Joreskog & sorbom (1989); Hair et al. (2010); Schumacker & Lomax (2010) 
 
ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย  

ความสัมพันธ์ของปัจจัย Estimate S.E. R2 C.R. P 

Market 
Orientation 

<--- Entrepreneurial Orientation .826 .054 .682 13.621 *** 

Innovation <--- Entrepreneurial Orientation .239 .084 .909 2.629 .009 

Innovation <--- Market Orientation .747 .100  7.707 *** 

Business 
Performance 

<--- Market Orientation .452 .175 .995 2.530 .011 

Business 
Performance 

<--- Innovation .423 .178  2.252 .024 

Business 
Performance 

<--- Entrepreneurial Orientation .154 .057  2.365 .018 

BP2 <--- Business Performance .805  .648   

BP1 <--- Business Performance .832 .054 .693 19.640 *** 

BP3 <--- Business Performance .895 .077 .802 15.598 *** 

EO1 <--- Entrepreneurial Orientation .807 .063 .651 16.202 *** 

EO2 <--- Entrepreneurial Orientation .885  .784   

EO3 <--- Entrepreneurial Orientation .869 .056 .755 18.210 *** 

MO1 <--- Market Orientation .919 .071 .845 18.342 *** 
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ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย  

ความสัมพันธ์ของปัจจัย Estimate S.E. R2 C.R. P 

MO2 <--- Market Orientation .825  .681   

MO3 <--- Market Orientation .820 .056 .672 18.356 *** 

IN1 <--- Innovation .840  .706   

IN2 <--- Innovation .894 .062 .800 18.276 *** 

IN3 <--- Innovation .469 .077 .220 7.655 *** 

หมายเหตุ *** p<.001 

 
 ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน และหาค่า
อิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล (ดังตารางที่ 4.19) ดังนี้ 
 ปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP) ค่ามาตรฐานน้ำหนัก
องค์ประกอบ (Standard Regression Weight) มีค่าอยู่ระหว่าง .805-.895 และค่าอัตราความผัน
แปร (R2 หรือ Squared Multiple Correlation) อยู่ระหว่าง .648–.802 ประกอบด้วยปัจจัยสังเกต
ได้จำนวน 3 ปัจจัย คือ 
 1) มุมมองทางด้านการเง ิน (Financial Perspective: BP1) ค่ามาตรฐานน้ำหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .832 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .693 
 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective: BP2) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ .805 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .648 
 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal Business Process: BP3) ค่ามาตรฐาน
น้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .895 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .802 
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) ค่ามาตรฐานน้ำหนัก
องค์ประกอบ (Standard Regression Weight) มีค่าอยู่ระหว่าง .807-.885 และค่าอัตราความผัน
แปร (R2 หรือ Squared Multiple Correlation) อยู่ระหว่าง .651–.784 ประกอบด้วยปัจจัยสังเกต
ได้จำนวน 3 ปัจจัย ดังนี้ 
 1) ความเป ็นต ัวของต ัวเอง (Autonomy orientation: EO1) ค่ามาตรฐานน ้ำหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .807 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .651 
 2) ความสามารถทางนว ัตกรรม ( Innovativeness orientation: EO2) ค่ามาตรฐาน
น้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .885 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .784 
 3) ความกล้าเสี่ยง (Risk taking: EO3) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .869 ค่า
อัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .755 
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 การมุ ่งเน้นการตลาด (Market Orientation: MO) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ 
(Standard Regression Weight) มีค่าอยู่ระหว่าง .820-.919 และค่าอัตราความผันแปร (R2 หรือ 
Squared Multiple Correlation) อยู่ระหว่าง .672–.845 ประกอบด้วยปัจจัยสังเกตได้จำนวน 3 
ปัจจัย ดังนี้  
 1) การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation: MO1) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ .919 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .845 
 2) การม ุ ่ ง เน ้นค ู ่แข ่ งข ัน (Competitor Orientation: MO2) ค ่ามาตรฐานน ้ำหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .825 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .681 
 3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional Coordination: MO3) 
ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .820 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .672 
 นวัตกรรม (Innovation: IN) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ (Standard Regression 
Weight) มีค่าอยู ่ระหว่าง .469-.894 และค่าอัตราความผันแปร (R2 หรือ Squared Multiple 
Correlation) อยู่ระหว่าง .220–.800 ประกอบด้วยปัจจัยสังเกตได้จำนวน 3 ปัจจัย ดังนี้  
 1) นว ัตกรรมด ้านผล ิตภ ัณฑ ์  (Products Innovation: IN1) ค ่ามาตรฐานน ้ำหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .840 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .706 
 2) นว ัตกรรมด ้านกระบวนการ (Process  Innovation: IN2) ค่ามาตรฐานน ้ำหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .894 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .800 
 3) นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation: IN3) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ .469 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .220 

จากผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างที่ได้ดังภาพที่ 4.7 ด้วยการนำเสนอค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของปัจจัย รวมถึงการแสดงระดับการมีนัยสำคัญทางสถิติและผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์
ก ับปัจจ ัยการมุ ่งเน้นการตลาด (Market Orientation  Entrepreneurial Orientation) มีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .83 ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยนวัตกรรม (Innovation  Entrepreneurial Orientation) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ .24 ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด มีความสัมพันธ์กับปัจจัยนวัตกรรม (Innovation  Market 
Orientation) มีค ่าส ัมประสิทธิ ์ถดถอยมาตรฐานเท่าก ับ .75 ปัจจ ัยการมุ ่งเน ้นการตลาด มี
ความส ัมพ ันธ ์ก ับป ัจจ ัยผลการดำเน ินงานของธ ุรก ิจ (Business Performance  Market 
Orientation) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .45 ปัจจัยนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance  Innovation) มีค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ .42 ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจ (Business Performance  Entrepreneurial Orientation) มีค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ .15 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานดังภาพที่ 4.7 สามารถนำมาเขียนสมการได้
ดังนี้ 
Market Orientation= .83 EO,  R2 = .68           (4.1) 
Innovation= .24 EO +.75 MO, R2 = .91     (4.2) 
Business Performance= .15 EO +.45 MO +.42 IN, R2 = 99         (4.3) 
 
 จากสมการที่ 4.1 ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาดได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอัตราการผันแปรของปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด 
สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 68 (R2=.68) นอกจากนั้นเป็นปัจจัยด้านอ่ืน 
 จากสมการที่ 4.2 ปัจจัยนวัตกรรมได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ พร้อมกับได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ซึ่งอัตราการผันแปรของปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสามารถอธิบายได้ ร้อยละ 91 
(R2=.91) นอกจากนั้นเป็นปัจจัยด้านอ่ืน 
 จากสมการที่ 4.3 ปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัย
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ พร้อมกับได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด และ
ปัจจัยนวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอัตราการผันแปรของปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 99 (R2=99) นอกจากนั้นเป็นปัจจัยด้านอ่ืน 

การทดสอบสมมติฐาน 

จากการที่ผู ้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษาจนได้พัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยแล้วนำมาซึ่งสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ตามเส้นความสัมพันธ์ 
จากนั้นทำการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติทดสอบ t-test (C.R.) แล้วพิจารณา
ค่า p-Value ซึ่งได้กำหนดไว้ที่ระดับ .05 การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละคูโ่ดยปัจจัยทำนายหรือ
อิสระกับปัจจัยตาม รวมทั้งเมื่อทำการวิเคราะห์จะทำการประเมินค่าอิทธิพลระหว่างปัจจัยรวมทั้งค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานไปพร้อมกัน โดยปัจจัยทำนาย คือ 1คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation: EO) 2) นวัตกรรม ( Innovation: IN) 3) การมุ ่งเน ้นการตลาด 
(Market Orientation: MO) และปัจจัยแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) คือ ผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: BP) ด้วยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ความน่าจะ
เป็นสูงสุด (Maximum Likelihood : ML) ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์
อิทธิพลของปัจจัยทำนายต่อปัจจัยตาม ดังตารางที่ 4.20 พร้อมกับผลการวิเคราะห์แสดงในเห็นว่าค่า
สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (coef.) ของแต่ละเส้นทางความสัมพันธ์ (Path Model) ตามข้อ
สมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห์พบค่า C.R. มีระดับนัยสำคัญคือมีค่า C.R. มากกว่า 1.96 ทุก
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สมมติฐาน ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์สนับสนุนสมมติฐานทุกข้อ อีกท้ังผู้วิจัยได้พิจารณาผลการทดสอบ
ค่าอิทธิพลของตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 4.21 
ตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน สัมประสิทธิ์ความ

ถดถอยมาตรฐาน 
(coef.) 

C.R. 
 

p แปลผล 

ส ม ม ต ิ ฐ า น ท ี ่  1 : ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการตลาด .826 13.621 *** สนับสนุน 

ส ม ม ต ิ ฐ า น ท ี ่  2 : ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 

.239 2.629 .009 สนับสนุน 

ส ม ม ต ิ ฐ า น ท ี ่  3 : ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะก า ร เ ป็ น
ผู ้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจ 

.154 .2365 .018 สนับสนุน 

สมมติฐานที่ 4 : การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพล
ต่อนวัตกรรม .747 7.707 *** สนับสนุน 

สมมติฐานที่ 5 : การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพล
ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ .452 2.530 .011 สนับสนุน 

สมมติฐานที่ 6 : นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจ .423 2.252 .024 สนับสนุน 

หมายเหตุ *** p<.001 

ตารางท่ี 4.21 อิทธิพลทางตรงทางอ้อมและอิทธิพลรวม 
ปัจจัยตาม R2 อิทธิพล ปัจจัยอิสระ 

คุณลักษณะ
การเป็น

ผู้ประกอบการ 

การมุ่งเน้น
การตลาด 

นวัตกรรม 

การมุ่งเน้นการตลาด  ทางตรง 
ทางอ้อม 
รวม 

.826 

.000 

.826 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
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นวัตกรรม  ทางตรง 
ทางอ้อม 
รวม 

.239 

.616 

.855 

.747 

.000 

.747 

.000 

.000 

.000 
ผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจ 

 ทางตรง 
ทางอ้อม 
รวม 

.154 

.735 

.889 

.452 

.316 

.768 

.423 

.000 

.423 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของปัจจัยทำนายต่อปัจจัยตาม 
ผู้วิจัยได้ทำการสรุปโดยแยกเป็นอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ดังนี้ 
  
 อิทธิพลทางตรง 
 สมมติฐานที่ 1 : คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการตลาด ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .826 มีความเป็นจริง
ยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=***) 
 สมมติฐานที่ 2 : คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .239 มีความเป็นจริงยอมรับตาม
สมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.009) 
 สมมติฐานที่ 3 : คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .154 มีความเป็น
จริงยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.018) 
 สมมติฐานที่ 4 : การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .747 มีความเป็นจริงยอมรับตามสมมติฐานอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (p=***) 
 สมมติฐานที่ 5 : การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .452 มีความเป็นจริงยอมรับ
ตามสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.011) 
 สมมติฐานที่ 6 : นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .423 มีความเป็นจริงยอมรับตาม
สมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.024) 

 
อิทธิพลโดยอ้อม 

หลังจากการทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัย ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ปัจจัยทำนายมีอิทธิพลทางอ้อมต่อปัจจัยตามผ่านปัจจัยคั่นกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ซึ่งการหาค่าอิทธิพลทางอ้อนนั้นเป็นการนำค่าอิทธิพลทางตรง (coef.) ในแต่ละเส้นทางมาคูณกัน โดย
โปรมแกรมได้วิเคราะห์รอบเดียว (Hair et al., 2010) ดังนี้ 
 1) คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลผ่านการมุ่งเน้นการตลาด 
EO → MO → BP= (0.826)(0.452) = 0.373 

ผ่านนวัตกรรม 
EO → IN → BP= (0.239)(0.423) = 0.101 

ผ่านการมุ่งเน้นการตลาดและผ่านนวัตกรรม 
EO → MO → IN → BP= (0.826)(0.747)(0.423) = 0.261 

ดังนั้นสรุปได้ว่า คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลผ่านการ
มุ่งเน้นการตลาด และผ่านนวัตกรรมเท่ากับ (0.373) + (0.101) + (0.261) = 0.735 
  2) การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลผ่านการมุ่งเน้นการตลาด และผ่าน
นวัตกรรมเท่ากับ 

MO → IN → BP= (0.747)(0.423) = 0.316 
   
 อิทธิพลรวม 

1) คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลรวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ดังนี้ 

อิทธิพลทางตรง = 0.154 
อิทธิพลทางอ้อม = 0.735 
อิทธิพลรวม = 0.889 
2) การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลรวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ดังนี้ 
อิทธิพลทางตรง = 0.452 
อิทธิพลทางอ้อม = 0.316 
อิทธิพลรวม = 0.768 
3) นวัตกรรมมีอิทธิพลรวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ดังนี้ 
อิทธิพลทางตรง = 0.423 
อิทธิพลทางอ้อม = 0.000 
อิทธิพลรวม = 0.423 
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ภาพที ่4.8 การพฒันารูปแบบของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปรมิณฑล 
 

 

คณุลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการ 

 

การมุง่เนน้การตลาด 

 

นวตักรรม 

ผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ 

ความเป็นตวัของตวัเอง 

ความสามารถทาง
นวตักรรม 

ความกลา้เสี่ยง 

การมุง่เนน้ลกูคา้ การมุง่เนน้คู่แข่งขนั การประสานความรว่มมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

นวตักรรมดา้น
การตลาด 

นวตักรรมดา้น
กระบวนการ 

นวตักรรมดา้น
ผลิตภณัฑ ์

มมุมองดา้น
กระบวนการภายใน 

มมุมองดา้นลกูคา้ 

มมุมองทางดา้น
การเงิน 

.83*** 
.45*** 

.15* 

.42* .24* 

.75*** 

.65 

.78 

.75 

.81 

.89 

.87 

.67 .68 .85 

.82 .83 .92 

.68 

.91 

.99 

.84 .89 .47 

.71 .80 .22 

.83 

.80 

.90 

.69 

.65 

.80 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ และมีลักษณะอย่างไร และปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและ
อิทธิพลรวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งได้
ดำเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณ ด้วยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยสถิติพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  ปัจจัย
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) ประกอบด้วยปัจจัยเชิง
ประจักษ์หรือปัจจัยที่สังเกตได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation: 
EO1) 2) ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation: EO2) 3) ความกล้าเสี่ยง (Risk 
taking: EO3) ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation: MO) โดยประกอบด้วยปัจจัยเชิง
ประจักษ์หรือปัจจัยที่สังเกตสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation: 
MO1) 2) การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation: MO2) 3) การประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional Coordination: MO3) ปัจจัยนวัตกรรม (Innovation: IN) 
ประกอบด้วยปัจจัยเชิงประจักษ์หรือปัจจัยที่สังเกตได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
(Products Innovation: IN1) 2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  Innovation: IN2) 3) 
นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation: IN3) และปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
(Business Performance: BP) ประกอบด้วยปัจจัยเชิงประจักษ์หรือปัจจัยที่สังเกตได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 
1) มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective: BP1) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective: BP2) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process: BP3) ผู้วิจัย
ได้ทำการสร้างมาตรวัดในครั้งนี้จะใช้มาตรวัดแบบ 7-Point Likert Scale  แล้วนำแบบสอบถามไปทำ
การตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือทำการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ความ
สอดคล้องของข้อคำถาม แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ของการวิจัย โดยพิจารณาคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากนั้น
นำไปเก็บข้อมูลเพ่ือนำมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha พบว่ามี
ค่าเท่ากับ 0.953 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นที่สูง โดยผู้วิจัยจะทำการสรุป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.60 และเป็นเพศหญิง จำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.40 
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-40 ปี จำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.40 รองลงมาได้แก่ผู้ที่มีอายุ
อยู่ระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.60 ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 42 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 16.80 และอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.20 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี มีจำนวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.20 รองลงมาคือปริญญาโท มี
จำนวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.60  ต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 
และสูงกว่าปริญญาโท มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.20 นอกจากนี้อายุของกิจการส่วนใหญ่ ต่ำ
กว่า 5 ปี จำนวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.60 รองลงมาคืออายุของกิจการ 5-10 ปี จำนวน 82 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 32.80 และอายุของกิจการ มากกว่า 10 ปี จำนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.60 
สำหรับประเภทธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพาณิชยกรรม จำนวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.80 
รองลงมาคือ ธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.80 ธุรกิจบริการ จำนวน 38 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 15.20 ธุรกิจการเกษตร จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.60 อ่ืน ๆ เช่น สถาปัตย์ 
ช่างฝีมือ ก่อสร้าง การตลาด เป็นต้น จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.40 และธุรกิจการเงิน จำนวน 
3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลำดับ 

 
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล 
ผลการวิเคราะห์ระดับของปัจจัยพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลการดำเนินงานของ

ธุรกิจมาตรวัดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.50 รองลงมา นวัตกรรม มาตรวัดอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.46 การมุ่งเน้นการตลาด มาตรวัดอยู่ ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.27 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ มาตรวัดอยู่ในระดับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.16 ตามลำดับ 

 
5.1.3 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์แบบจำลองเชิงสาเหตุของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
กรุงเทพและปริมณฑล 

 
แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
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ประจักษ์ โดยนำมาซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบจำลองเชิงสาเหตุของตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพ
และปริมณฑลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล รูปแบบการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน 
ปัจจัยทุกตัวเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจทั้งทางด้านมุมมองทางด้านการเงิน 
มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน โดยการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ทำให้พบว่า
หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปด้วยประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จนั้น
นอกจากขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด เงินทุนแล้ว การวัดผลการดำเนินงานนับเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจ SMEs จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลการดำเนินงาน 
การบริหารผลการปฏิบัติติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินที่ผสมผสานวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
บุคคลากรเข้าด้วยกัน 

แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: 

EO) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.808-0.889 ( >0.4) ค่าความผันแปรที่สกัดได้ (AVE 

หรือ v) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.730 ( v>0.5) ค่าความเชื่อมั่น (CR หรือ c) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.890 

( c>0.7) ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม ปัจจัยการมุ่งเน้น
การตลาด (Market Orientation: MO) พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.824-0.921 

( >0.4) ค่าความผันแปรที่สกัดได้ (AVE หรือ v) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.744 ซึ่ง ( v>0.5) ค่าความ

เชื่อมั่น (CR หรือ c) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.897 ( c>0.7) ซ่ึงค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่
กำหนดมีความเหมาะสม ปัจจัยนวัตกรรม (Innovation: IN) พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่

ระหว่าง 0.468-0.895 ( >0.4) ค่าความผันแปรที่สกัดได้ (AVE หรือ v) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.575 

( v>0.5) ค่าความเชื่อมั่น (CR หรือ c) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.792 ( c>0.7) ซ่ึงค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม และผลการดำเนินงานของธุรกิจ (Business Performance: 

BP) พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.802-0.890 ( >0.4) ค่าความผันแปรที่สกัดได้ 

(AVE หรือ v) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.713 ( v>0.5) ค่าความเชื่อมั่น (CR หรือ c) มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.882 ( c>0.7) ซึ่งค่าที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดมีความเหมาะสม โดยรูปแบบการ
วัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับ (Fornell & Larcker, 1981) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) สรุปได้ว่า ปัจจัยคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธุรกิจค่าทดสอบเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและมีนัยสำคัญทางสถิติทุกปัจจัย  
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5.1.4 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างของแบบจำลองเชิงสาเหตุของตัว

แปรที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยนำมาซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของตัวแปรต่อผลการดำเนินงานของธุรกิ จ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล และเพ่ือพัฒนาแบบจำลอง
เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแฝงภายนอกปัจจัยคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ ตัวแปรคั่นกลางการมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรม และตัวแปรแฝงภายในผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจมีอิทธิพลต่อกัน การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ยืนยันว่า ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ (ค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef. = .154) ต่อการมุ่งเน้นการตลาด (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน (coef. = .826) ต่อนวัตกรรม (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef. = .239) และมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจผ่านการมุ่งเน้นการตลาด ผ่านนวัตกรรม (ค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef. = .735) ดังนั้น ทำให้คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพล
รวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจสูงขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef. = .889) การมุ่งเน้น
การตลาดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef. = .452) 
ต่อนวัตกรรม (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef. = .747) และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจ ผ่านนวัตกรรม (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef. = .316) ดังนั้น ทำให้
การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลรวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจสูงขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน (coef. = .768) นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน (coef. = .423) 

นอกจากนี้ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งการวิเคราะห์ผลโดย
พิจารณาค่าดัชนีการปรับ (Modification index) แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนระหว่างแบบจำลองของกรอบแนวคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจำลองมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) มีค่าทดสอบ Chi-square ( 2 ) = 47.268, df = 39, 
CMIN/DF ( 2 /df )=  1.212, p=.171, GFI=.969, CFI=.997, AGFI=.938, NFI=.983, RMR= 
.013, RMSEA= .029, PCLOSE=.895  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบจำลองสมการโครงสร้างของตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2556; Joreskog 
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& Sorbom, 1989 ; Kline, 1998 ; Hair et al. 2010 ; Schumacker & Lomax, 2010); (Kline, 
2015) โดยรูปแบบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้วิจัยสามารถพัฒนาสมการดังนี้ 

Business Performance= .15 EO +.45 MO +.42 IN, R2 = 99       
ปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยคุณลักษณะของ

ผู้ประกอบการ พร้อมกับได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด และปัจจัยนวัตกรรม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอัตราการผันแปรของปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจ สามารถอธิบาย
ได้ ร้อยละ 99 (R2=99) นอกจากนั้นเป็นปัจจยัด้านอื่น 

จากการศึกษาค้นพบว่าด้านปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
สูงสุดคือปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด (coef. = 0.452) โดยตัวชี้วัดด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer 
Orientation) เป็นปัจจัยที่มีค่าสูงสุด (coef. = 0.845) รองลงมาคือปัจจัยการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
(Competitor Orientation) (coef. = 0.825) และปัจจัยการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (Inter-functional Coordination) (coef. = 0.820) 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจน้อยที่สุด (coef. = 0.154) เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมของคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลรวมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิเคราะห์มีค่าอิทธิพลที่สูงขึ้น (coef. = 0.889) การส่งเสริม
ความคิดของผู้ประกอบการต่อธุรกิจ SMEs ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถด้านการตลาดที่ช่วยส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพการดำเนินงานของของ
ธุรกิจได้สูงขึ้น อีกทั้งปัจจุบันการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นแนวคิดหลักของแนวคิดการมุ่งเน้นการตลาดของ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการเชื่อมโยงทิศทางเชิงกล
ยุทธ์และทิศทางของการมุ่งเน้นตลาดกับผลการดำเนินงานขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความสามารถนวัตกรรม และประสิทธิภาพการดำเนินงานขอองค์กรในสภาพแวดล้อมที่มีการ
แข่งขันกันสูง 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยครั้งตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้ทบทวนวรรณกรรม

แล้วนำมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยรวมทั้งสร้างแบบสอบถามซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากนั้นนำผลที่ได้มา
วิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ืออภิปรายผลการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง พร้อมกับประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
ประเทศไทย โดยนำเสนอการอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ดังนี้  
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สมมติฐานที่ 1 : คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการตลาด 
ปัจจัยคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นการตลาด ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .826 มีความเป็นจริงยอมรับตาม
สมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.***) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยตัวชี้วัดที่มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมากสุดคือความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation: EO2) 
ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .885 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .784 รองลงมาคือ
ความกล้าเสี่ยง (Risk taking: EO3) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .869 ค่าอัตราความผัน
แปร (R2) เท่ากับ .755 และความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation: EO1) ค่ามาตรฐาน
น้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .807 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .651 โดยผู้ประกอบการธุรกิจ
ควรสามารถบริหารจัดการชีวิตกับธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้ด้วยความสามารถจนทำให้ประสบ
ความสำเร็จได้ในธุรกิจซ่ึงมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของผลการวิจัยที่
ได้รับการยอมรับ เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเปิด
โอกาสให้มีการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ กว้างขวางและหลากหลายซึ่งจำเป็นเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้คุณลักษณะของผู้บริหารคือ มีความกล้าเสี่ยง แข็งแกร่ง กล้า
หาญและมีการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีศักยภาพเป็นสิงสำคัญการการประสบผลสำเร็จ สอดคล้อง
กับ Irwin et al (2018) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs โดยผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs และเป็นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการ
ได้เปรียบด้านการแข่งขัน เช่นเดียวกับ Basco et al (2019) ได้ศึกษาผลกระทบของลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทำการวัดจากตัวเลขผลการดำเนินงาน
ของค่าเฉลี่ยของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด และการเติบโตของผลกำไรเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพด้านการเงินของธุรกิจ SMEs ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ผลการทดลองพบว่าความสัมพันธ์
ของคุณลักษณะของผู้ประกอบการเช่น ความสามารถทางด้านนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงในบริบทของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศมีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในเชิงบวก 
สอดคล้องกันกับ Wales et al. (2013) ทีย่ืนยันว่าคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการทำหน้าที่เป็นตัว
ทำนายความน่าเชื่อถือของความสำเร็จทางธุรกิจ นอกจากนี้ Pratono and Mahmood  (2015) ได้
ศึกษาความสามารถทางการตลาดมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
และผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการศึกษาพบว่าการให้รางวัลเพ่ือการจูงใจพนักงานในองค์กรนั้น
ไม่เพียงพอที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของ
บริษัท ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้การมุ่งเน้นการตลาดหรือความสามารถทางด้านการตลาดดังนั้นจึงพิสูจน์ได้
ว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีมีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการตลาดที่ส่งผลต่อความสามารถ
และประสิทธิภาพของธุรกิจ SMEs ในประเทศอินโดนีเซีย 
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สมมติฐานที่ 2 : คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 
ปัจจัยคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .239 มีความเป็นจริงยอมรับตามสมมติฐานอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.009) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การให้ความสำคัญกับความคิด
สร้างสรรค์ขององค์กรจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้รวดเร็ว การที่ผู้ประกอบการ
ต้องการสร้างผลกำไรที่เกิดจากความคิดริเริ่มหรือค้นพบโอกาสการสร้างธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพ่ือความสร้างความได้เปรียบด้านการ
แข่งขัน (Miller, 1983) ซึ่งคุณลักษณะของผู้ประกอบการนี้จะเป็นบุคคลที่สามารถมองเห็นถึงโอกาส
ในการทำกำไรโดยการพัฒนาหรือสืบหาผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และทันสมัยมานำเสนอขายต่อผู้บริโภค ด้วย
กระบวนการและรูปแบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การแสวงหาช่องทางการตลาด กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่
สามารถทำให้กิจการมีกำไรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Lin et al (2008) ได้ศึกษาผลกระทบของ
ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการมุ่งเน้นด้านการตลาดและความสามารถด้าน
นวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิยภาพการดำเนินงานของธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการส่งผลในทางบวกต่อปัจจัยการมุ่งเน้นทางด้านการตลาดทำให้องค์กรสามารถรับรู้การ
เคลื่อนไหวของข้อมูลลูกค้าและคู่แข่งขัน สามารถขับเคลื่อนข้อมูลทางด้านการตลาดที่ได้รับจากลูกค้า
ในการมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมและกระตุ้นความสามารถในการเรียนรู้ภายในองค์กร เช่นเดียวกัน นิลา
วัลย์ สว่างรัตน์ (2558) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้น
การตลาด การมุ่งเน้นนวัตกรรมและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การของ
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 
ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการมุ่งเน้นนวัตกรรมเนื่องจากความเป็น
ผู้ประกอบการต้องมีความเชื่อมโยงความรู้จากด้านต่าง ๆ เพ่ือให้อุตสาหกรรมอาหารเกิดนวัตกรรม
และมีรูปแบบวิธีการปฏิบัติติงานอย่างชัดเจน และการมีอิทธิพลสวนกลับทั้งสองทางต่อการมุ่งเน้น
การตลาดเนื่องจากการมุ่งเน้นการตลาดเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสื่อถึงการพยากรณ์แนวโน้มผู้บริโภค
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Ghantous and Alnawas (2020) ศึกษาผลกระทบที่
แตกต่างกันของการมุ่งเน้นการตลาดและลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความไม่พอใจของข้อมูล
โรงแรมทั้ง 101 แห่งในประเทศจอร์แดนโดยใช้วิธีแบบจำลองสมการโครงสร้างซึ่งผลการวิจัยได้
รายงานถึงผลกระทบที่แตกต่างกันของทิศทางกลยุทธ์การมุ่งเน้นการตลาดและคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ อีกด้านคือความสัมพันธ์ของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถ
นวัตกรรม โดยพบว่าการทำงานร่วมกันระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและการมุ่งเน้น
การตลาดมีผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมการแสวงประโยชน์และการสำรวจซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงแรม สอดคล้องกับ Tutar et al (2015) ที่พบว่าการส่งแนวทาง
การตลาดเชิงรุก การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการเชิงรุก และการมุ่งเน้นเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์เชิง
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บวกต่อความสามารถด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ความสามารถด้านนวัตกรรมยังมีบทบาทสำคัญต่อการ
วางแนวเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพของตลาดในธุรกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

สมมติฐานที่ 3 : คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจ 

ปัจจัยคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .154 มีความเป็นจริงยอมรับ
ตามสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p=.018) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้  โดย
ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สามารถค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรือเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นโอกาส
ในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองตลาด (Lumpkin and Dess, 1996) รวมถึงบุคคลที่มี
ความรู้และโอกาสในการจัดการด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงซึ่งสามารถริเริ่มในการทำธุรกิจ
ใหม่ (Pardi et al., 2014) เช่นเดียวกันกับ Baard et al., (2004) พบว่าการทำงานของพนักงานที่มี
ความอิสระสูงจะมีความพึงพอใจต่อการความต้องการทำงานสูงขึ้นและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วย โดยการกระทำที่เป็นอิสระของบุคคลแต่ละคนนั้นจะนำมา
ซึ่งความคิดและวิสัยทัศน์เพ่ือการดำเนินงานได้อย่างประสบผลสำเร็จ (สุธาทิพย์, 2558) สอดคล้องกับ 
Pratono and Mahmood  (2015) ได้ศึกษาความสามารถทางการตลาดและการให้รางวัลที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความคิดของผู้ประกอบการต่อธุรกิจ SMEs จำนวน 390 รายในประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่าการให้รางวัลเพื่อการจูงใจพนักงานในองค์กรนั้นไม่เพียงพอที่จะอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจำเป็น
จะต้องใช้การมุ่งเน้นการตลาดหรือความสามารถทางด้านการตลาดดังนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการที่ดีมีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการตลาดที่ส่งผลต่อความสามารถและผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในประเทศอินโดนี เซีย เช่นเดียวกัน Basco et al (2019) ศึกษา
ผลกระทบของลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในบริบทที่
แตกแต่งกันของกลุ่มประเทศจีน เม็กซิโก และสเปน ซึ่งทำการวัดจากตัวเลขผลการดำเนินงานของ
ค่าเฉลี่ยของยอดขาย การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด และการเติบโตของผลกำไรเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพด้านการเงินของธุรกิจ SMEs ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ผลการทดลองพบว่าความสัมพันธ์
ของคุณลักษณะของผู้ประกอบการเช่น ความสามารถทางด้านนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงในบริบทของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศมีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรในเชิงบวก เหมือนกับ 
Irwin et al (2018) ได้พบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจ SMEs นอกจากนี้การสนับสนุนการว่าจ้างทรัพยากรบุคคลภายนอกของธุรกิจ 
SMEs สามารถบรรเทาความไม่เพียงพอของทรัพยากรมนุษย์และเป็นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการ
ได้เปรียบด้านการแข่งขัน 



160 

 

สมมติฐานที่ 4 : การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม 
ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .747 มีความเป็นจริงยอมรับตามสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p=.***) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยตัวชี้วัดที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากสุดคือ
การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation: MO1) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .919 
ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ ากับ  .845 รองลงมาคือ  การมุ่ งเน้นคู่ แข่ งขัน  (Competitor 
Orientation: MO2) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .825 ค่าอัตราความผันแปร (R2) 
เท่ากับ .681 และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional Coordination: 
MO3) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .820 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .672 
สอดคล้องกับแนวคิดการมุ่งเน้นการตลาดตามแนวทางของ Narver and Slater (1990) ได้พัฒนา
แนวคิดจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่ามิติของการมุ่งเน้นการตลาดประกอบไปด้วย 3 มิติได้แก่ 
การมุ่ งลูกค้า (Customer Orientation) การมุ่ งคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) และการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional Coordination) ซึ่งสอดคล้องกับHo et 
al (2018) ที่ได้ทำการสำรวจการมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรม และประสิทธิภาพทางการเงินในห่วงโซ่
อุปทานทางการเกษตรในประเทศเวียดนามจากกลุ่มเกษตรกร 190 คนที่เพาะเลี้ยงโคเนื้อโดยศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาด ผลการศึกษาพบว่าการมุ่งเน้นการตลาดโดยการ
ประสานงานความร่วมมือกันในองค์กรเช่น การให้ความสนับสนุนนโยบายการพัฒนาความร่วมมือกับ
ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งผลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันทำให้มีการพัฒนาโซ่คุณค่าได้ในองค์ ดังนั้นการ
มุง่เน้นการตลาดจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนวัตกรรมและประสิทธิภาพทางการเงิน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Lafferty and Hult (2001) ได้อธิบายว่าการประสานงานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานนั้นสามารถทำให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดหาสินค้า
และบริการต่าง ๆ รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถท่ีเป็นนวัตกรรมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและ
บริการใหม่ ๆ ในระยะยาว เช่นเดียวกัน Tutar et al (2015) ที่ได้ศึกษาผลของประสิทธิภาพของการ
มุ่งเน้นการตลาดที่มีผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมในธุรกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
โดยวางแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของด้านการตลาดและการสร้าง
มูลค่าของลูกค้า ทั้งนี้ผลการสำรวจพบว่าการส่งแนวทางการตลาดเชิงรุก การมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการเชิงรุก และการมุ่งเน้นเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถด้าน
นวัตกรรม นอกจากนี้ความสามารถด้านนวัตกรรมยังมีบทบาทสำคัญต่อการวางแนวเชิงกลยุทธ์และ
ประสิทธิภาพของตลาดในธุรกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และZehir et al (2015) พบว่า
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถบรรลุความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการปรับปรุงความสามารถด้าน
นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการมุ่งเน้นการตลาด เหมือนกับ ธัญนันท์ บุญอยู่ (2561) พบว่าการมุ่งเน้น
การตลาดมีอิทธิพลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมและความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่ยั่งยืน 
สอดคล้องกับ Song et al (2015) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่ งเน้นการตลาดและ
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ประสิทธิภาพของนวัตกรรมของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีนจำนวน 242 
แห่งโดยสมมติฐานว่าโครงสร้างการเป็นเจ้าของ (Ownership structures) ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดและนวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างความเป็นเจ้า
บริษัททั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนั้นมีความเท่าเทียมกันโดยผลของโครงสร้างความเป็น
เจ้าของอัตราส่วนที่สูงของเจ้าของที่สำคัญต่อเจ้าของรายย่อยที่สามารถมอบอำนาจและกระตุ้นให้ผู้ถือ
หุ้นตรวจสอบพฤติกรรมของผู้จัดการอย่างใกล้ชิดสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
และประสิทธิภาพนวัตกรรม และ Altuntaş et al (2013) ได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างทิศทาง
เชิงกลยุทธ์และทิศทางของการมุ่งเน้นตลาดกับประสิทธิภาพขององค์กรสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ด้วยความเป็นศูนย์กลางของทิศทางและความเป็นนวัตกรรมต่อประสิทธิภาพขององค์กรใน
อุตสาหกรรมการผลิต ผลการศึกษาระบุว่านวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของการมุ่งเน้นตลาดและยังมี
บทบาทในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานขององค์กร  

สมมติฐานที่ 5 : การมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .452 มีความเป็นจริงยอมรับตามสมมติฐานอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.011) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดของผล
การดำเนินงานที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากสุดคือ มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal 
Business Process: BP3) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .895 ค่าอัตราความผันแปร 
(R2) เท่ากับ .802 รองลงมาคือ มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective: BP1) ค่า
มาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .832 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .693 และ มุมมอง
ด้านลูกค้า (Customer Perspective: BP2) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .805 ค่าอัตรา
ความผันแปร (R2) เท่ากับ .648 โดยการแบ่งปันคุณค่าให้กับลูกค้าที่ดีที่สุดนั้นองค์กรจำเป็นต้องหา
วิธีการมุ่งเน้นตลาดที่สามารถสร้างความได้เปรียบการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึง หากผู้ประกอบการ
มีการจัดการด้านการมุ่งเน้นด้านการตลาดเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญที่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่า
คู่แข่งขัน เช่นเดียวกันกับ Hult et al. (2004) ที่ได้สนับสนุนว่าการที่องค์กรมุ่งเน้นการตลาดนั้นเป็น
กระบวนการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับความสามารถด้านการแข่งขันซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบ
กับคู่แข่งในตลาดและทำให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางในตลาดได้ในระยะยาว สอดคล้องกับ Zehir 
et al (2015) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการส่งออกของธุรกิจ SMEs ในประเทศตุรกีที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการตลาดและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของการส่งออก
สินค้าและเพ่ือหาผลกระทบของพ่อค้าคนกลางของธุรกิจ SMEs จำนวน 474 ราย ผลการทดลอง
พบว่าผู้ประกอบการ SMEs สามารถบรรลุความได้ เป รียบในการแข่งขันด้วยการปรับปรุ ง
ความสามารถด้านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการมุ่งเน้นการตลาด เช่นเดียวกันกับ สมรและสุดาพร 
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(2558) ได้ศึกษารูปแบบปัจจัยการมุ่งเน้นตลาดที่ส่งผลต่อการประกอบการของธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ
ในประเทศไทยพบว่าการมุ่งเน้นการตลาดด้านการตอบสนองลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติการ
บริการต่อลูกค้าและการมุ่งเน้นตลาดส่งผลทางบวกต่อกำไรและประสิทธิภาพขององค์กรที่สามารถ
สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม Zheng and Cui (2007) ศึกษาการมุ่งเน้น
ผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด และผลการดำเนินงานขององค์กรผ่านบทบาทของสื่อกลางการ
เรียนรู้ขององค์กรประเภทต่าง ๆ โดยการศึกษาพบว่าการมุ่งเน้นการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่
ส่งผลให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและการดำเนินงานที่ดี โดยการมุ่งเน้นการตลาดสามารถนำเสนอถึง
ข้อมูล และกระบวนการด้านการตลาดที่มีคุณค่าเพราะไม่เพียงแต่การให้ความสำคัญกับลูกค้าและ
คู่แข่งแล้ว ข้อมูลด้านการตลาดยังเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างสร้างสรรค์อีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกันกับ Narver and Slater (1990) ที่กล่าวว่าการมุ่งเน้นตลาดสามารถทำให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายและเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่
แข่งขัน 

สมมติฐานที่ 6 : นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
ปัจจัยนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มี

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (coef.) = .423 มีความเป็นจริงยอมรับตามสมมติฐานอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p=.024) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยตัวชี้วัดที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
มากสุดคือ  นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  Innovation: IN2) ค่ามาตรฐานน้ ำหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .894 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .800 รองลงมาคือ นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Products Innovation: IN1) ค่ามาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .840 ค่าอัตรา
ความผันแปร (R2) เท่ากับ .706 และ นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation: IN3) ค่า
มาตรฐานน้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .469 ค่าอัตราความผันแปร (R2) เท่ากับ .220 ความสามารถ
ทางนวัตกรรมเกิดจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดที่ผ่านการรวมกันของการมุ่งเน้นกลยุทธ์
กับความสามารถทางนวัตกรรมด้านพฤติกรรมและกระบวนการ หรือคุณลักษณะของความแปลกใหม่ 
และการมีมูลค่าทางธธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการธุรกิจได้จริง ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นปัจจัย
สำคัญในยุคของเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-based economy) ที่เป็นการนำทรัพยากร องค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆ 
มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ นอกจากนี้ความต้องการนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเนื่องจากองค์กรมีความจำเป็นต้องปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองเพ่ิมมากขึ้นอัน
เนื่องจากภาวะทางด้านการเงินและภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดผู้บริโภค (Frambach, 
1993) สอดคล้องกับ Chou et al (2020) ที่ได้ศึกษาปัจจัยสำหรับนวัตกรรมผู้ประกอบการภัตตาคาร
อาหารในประเทศไต้หวัน โดยผลการศึกษาพบว่าบทบาทของทุนมนุษย์เสริมสร้างความสัมพันธ์
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ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดและความสามารถนวัตกรรมเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งและ
ประสิทธิภาพต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ เช่นเดียวกันกับ Tutar et al. (2015) ได้ศึกษา
ผลกระทบของการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อความสามารถด้านนวัตกรรม ซึ่งนำเสนอว่านวัตกรรมเป็นตัว
บ่งชี้ผลการดำเนินงานในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันกับการเปลี่ยนแปลง การคิดสร้างสรรค์ การ
พัฒนา และจัดการความเสี่ยงให้กับองค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร อีกทั้ง
Hughes et al (2020) ที่ทำการศึกษาผลกระทบของธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up Business) ต่อการ
สร้างนวัตกรรม ผลการศึกษาพบว่าความสามารถของนวัตกรรมของธุรกิจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจเกิดใหม่ในระดับภูมิภาค นอกจากนี้งานวิจัยยังสนับสนุนมุมมองที่ว่า
ธุรกิจเกิดใหม่ควรได้รับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมผล
การดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ Avlonitis et al. (1994) กล่าวว่านวัตกรรม
ได้กลายเป็นศาสตร์แห่งกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเติบโตได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน ทั้งนี้การ
เติบโตขององค์กรนั้นไม่เพียงแค่การร่วมมือกันความสามารถด้านนวัตกรรมกระบวนการจึงนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของความสามารถในการใช้เทคโนโลยี วิธีการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญ
ในนวัตกรรมการผลิต ดังนั้นในการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างนวัตกรรมกระบวนการที่ถูกนำมาปรับใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริก ารใหม่ เช่นเดียวกัน 
Bagheri et al (2019) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างประเทศ
และผลกระทบนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีต่อการปฏิบัติงาน โดยการสำรวจกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 116 ผู้ประกอบการในสหราชอาณาจักร ผลการศึกษาพบว่าการวางแนวความเป็น
สากล (Internationalization orientation) มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานในระดับ
สากลซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
SMEs สอดคล้องกับ Alshanty & Emeagwali (2019) ได้ศึกษาความสามารถในการรับรู้ของการ
สร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs สรุปว่าการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่แปลกไม่ซ้ำใครนั้น 
ธุรกิจจำต้องมีการเปิดกว้างเพ่ือรับแนวคิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มาจากแนวโน้มการตลาดมาปรับใช้จะสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจให้
เกิดผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งเชิงปริมาณ
พร้อมวิเคราะห์ ทดสอบสมมตฐาน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1) ปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพ

และปริมณฑลเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและควบคุม การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับในอดีต การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจและประสิทธิภาพทางการเงิน ซึ่งจากตัวชี้วัดที่สำคัญคือด้านกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานขององค์กรที่รับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมในห่วงโซ่
คุณค่าที่อำนวยความสะดวกในการตระหนักถึงความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของผู้มีส่วนได้เสีย 
เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตหรือบริการทีเป็นกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและ
บริการหลังการขาย โดยได้รับอิทธิพลจากคุณลักษณะของผู้ประกอบการ พร้อมกับได้รับผลกระทบ
เชิงบวกจากปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด และปัจจัยนวัตกรรม อย่างไรก็ตามผู้วิจัยสามารถนำผลการ
วิเคราะห์ ไปปรับใช้กับรูปแบบธุรกิจแบบอ่ืนได้  นอกจากนี้  สำหรับปัจจัยคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการส่งผลกระทบต่อปัจจัยผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และผลกระทบมีหาที่มีค่าอิทธิพลที่สูงขึ้น เมื่อมีปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาดและนวัตกรรมเข้า
มาเกีย่วข้อง  

2) คุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการให้น้ำหนักสูงสุดคือ ความสามารถทาง
นวัตกรรม บริษัทควรมีความพร้อมในการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับบุคคลในองค์กรให้มี
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะความสามารถด้านนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการสร้างแรงผลักดันให้เกิดการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ อีกทั้ง
ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งผู้ประกอบการควรมีคุณลักษณะที่สามารถบริหารจัดการชีวิตกับธุรกิจ
ให้เจริญก้าวหน้าได้ด้วยความสามารถหรือทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มาจากความสามารถของ
ตนเองเป็นหลักมากกว่าจะพ่ึงพิงจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน  ด้านความกล้าเสี่ยง ซึ่งเป็นอีก
คุณลักษณะนึงที่สำคัญของผู้ประกอบการที่ควรมีเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง หรือกล้าทำงานที่มีความ
เสี่ยงสูง หรือเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนต้องมีความกล้าหาญและ
หาโอกาสความน่าจะเป็นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจ 

3) การมุ่งเน้นการตลาด โดยผู้ประกอบการให้น้ำหนักสูงสุดคือ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า โดย
การทำธุรกิจนั้นสิ่งสำคัญคือต้องสร้างความสัมพันธ์ และความสำเร็จของการทำการตลาด ด้วยการนำ
แนวคิดการมุ่งเน้นลูกค้ามาใช้ เพ่ือทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจ และได้รับคุณค่าถึงการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับจะทำให้องค์กรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีการสำรวจและสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จเพ่ือนำมาใช้ใน
การวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน ผู้ประกอบการควรมี
ความเข้าใจในจุดแข็ง จุดอ่อนของคู่แข่งเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในระยะยาว และ 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของคู่แข่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและกล
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ยุทธ์ในการสร้างมูลค่าร่วมของธุรกิจ รวมถึงด้านการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ควรมี
การสื่อสารข้ามหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า คู่แข่ง ความสำเร็จด้านการตลาดและความล้มเหลวทาง
การตลาดอยู่เสมอพร้อมกับการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเพ่ือสร้างมูลค่า
ให้กับลูกค้า การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาแผนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญของการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทีส่ามารถเพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากข้ึน 

4) นวัตกรรม โดยผู้ประกอบการให้น้ำหนักสูงสุดคือ ด้านนวัตกรรมด้านกระบวนการ โดย
องค์กรควรมีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น เป็นกระบวนการใหม่ที่ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และยัง
สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับด้าน
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์นั้นเป็นแรงกดดันด้านการตลาดหรือผู้บริโภคเองมีความต้องการสินค้าหรือ
บริการนวัตกรรมที่มีลักษณะของแปลกใหม่ ความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใหม่ที่เพ่ิมมาก
ขึ้น รวมถึงองค์กรเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจาก
ภาวะทางด้านการเงินและภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดผู้บริโภค นอกจากนี้ ด้าน
นวัตกรรมด้านการตลาด ผู้ประกอบการควรการสร้างสรรค์ความแตกต่างในสินค้าและบริการโดยเริ่ม
จากการให้ความสำคัญถึงความต้องการของผู้บริโภคและการตัดสินใจของลูกค้า และสร้างความ
น่าสนใจให้ลูกค้ามาก หรือการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ/สื่อสารที่ใหม่ หลากหลายช่องทางมากขึ้น 

5) ผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการให้น้ำหนักสูงสุดคือ ด้านมุมมองด้าน
กระบวนการภายใน บริษัทควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานเหมาะสมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และ
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ อีกทั้ง 
ด้านมุมมองทางด้านการเงินซึ่งบริษัทต้องมีการวัดประสิทธิภาพทางการเงินซึ่งเป็นกระบวนการของ
การวัดผลลัพธ์การดำเนินงานทางด้านการเงินขององค์กรโดยอาจอ้างอิงกับประสิทธิภาพของต้นทุนใน
อดีตหรือทีค่าดการณ์ไว้ รวมถึงด้านมุมมองด้านลูกค้า 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1) การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลของลักษณะประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น

ด้านปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรมและผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

2) การศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับในอดีต การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการดำเนินงานของธุรกิจและประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

3) ควรทำการวิเคราะห์โปรแกรมด้วยโปรแกรมอ่ืนมาวิเคราะห์ผลเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให้
เกิดการเปรียบเทียบในด้าน Model Fit ควรจะนำโปรแกรมอ่ืนเช่น Lisrel M-plus หรือ PLS-Graph  
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4) ควรศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการในมิติการทำงานเชิงรุก และความใส่ใจ
เรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจ สามารถคิดต่อยอดหรือการสร้างโอกาสใหม่ๆ  

5) ควรศึกษาปัจจัยผลการดำเนินงานในมิติมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
(Learning and Growth Perspective) 

6) ควรศึกษาปัจจัยองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งเชิงลบและเชิงบวก เพ่ือเปรียบเทียบ
กัน 
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ละขอ้คาถามในแบบสอบถาม มีการกาหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ จาก 1-7 คะแนนดงันี ้
 "7" คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สดุ 
  "6" คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยค่อนขา้งมากมาก 
 "5" คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก   
 "4" คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
 "3" คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 
 "2" คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
 "1" คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ  

 
 

ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนีป้ระกอบดว้ย ค าถามจ านวน 41 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 สว่นดงันี ้ 
 สว่นที่ 1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของหน่วยงานและผูใ้หข้อ้มลู  จ านวน  5 ขอ้ 
 สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ จ านวน  9 ขอ้   
 สว่นที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัการมุ่งเนน้การตลาด   จ านวน  9 ขอ้   
 สว่นที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยันวตักรรม    จ านวน  9 ขอ้   
 สว่นที่ 5 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัผลการด าเนินงานของธุรกิจ  จ านวน  9 ขอ้ 
 

* ข้อมูลทีท่่านให้จะเป็นความลับ และใช้ส าหรับการวิจัยเท่าน้ัน 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงานและผู้ให้ข้อมูล 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย✓ลงในช่องที่ตรงกบัขอ้มลูท่าน 
1. เพศ 
     1) ชาย   2) หญิง 
 
2. อายขุองท่าน  
      1) ต ่ากว่า 30 ปี  2) 30-40 ปี  3) 41-50 ปี  4) มากกว่า 50 ปี 
 
3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

 1) ต ่ากว่าปรญิญาตรี   2) ปรญิญาตรี  3) ปริญญาโท    4) สงูกว่า
ปรญิญาโท 
 
4. อายขุองกิจการ 
  1) ต ่ากว่า 5 ปี   2) 5-10 ปี  3) มากกว่า 10 ปี 
 
5. ประเภทธุรกิจ 
  1) ธุรกิจบรกิาร   2) ธุรกิจอตุสาหกรรม  3) ธุรกิจพาณิชยกรรม 
  4) ธุรกิจการเงิน   5) ธุรกิจการเกษตร  6) อ่ืน...................... 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ  
ค าชีแ้จง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 

ค าถาม เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ  →  เห็นดว้ยมากที่สดุ 

1 2 3 4 5 6 7 
ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation)   

1. ท่านคิดว่าความส าเร็จของธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งมา
จากความสามารถของท่าน 

       

2. ท่านคิดว่าความส าเรจ็ของธุรกิจอยู่ที่ความสามารถ
ไม่ใช่เพราะดวง 

       

3. ท่ านสามารถบริหารจัดการชี วิต กับธุ รกิจ ให้
เจรญิกา้วหนา้ไดด้ว้ยความสามารถของตนเอง 

       

ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation)   

4. บริษัทสรา้งสรรค์นวัตกรรมซึ่งยู่บนพื ้นฐานของ
ผลการวิจยัที่ไดร้บัการยอมรบั 

       

5. บริษัทให้ความส าคัญกับความคิดสร้างสรรค์
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ 

       

6. การสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รับการสนับสนุนใน
บรษิัท 

       

ความกล้าเส่ียง (Risk taking)   

7. โดยทั่วไปผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทมีแนวโน้มที่
แข็งแกร่งส าหรบัโครงการที่มีความเสี่ยงต ่า/ ที่มีความ
เสี่ยงสงู  

       

8. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเปิดโอกาสให้มีการ
ท างานในสภาพแวดลอ้มที่เป็นธรรมชาติ กวา้งขวาง
และหลากหลายซึ่งจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของบรษิัท 

       

9. เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ตอ้งตัดสินใจเก่ียวกับ
ความไม่แน่นอน ท่านใชค้วามกลา้หาญและหาความ
น่าจะเป็นในการใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสที่มีศกัยภาพ 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด 
ค าชีแ้จง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  
การมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) 

ค าถาม เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ  →  เห็นดว้ยมากที่สดุ 

1 2 3 4 5 6 7 
การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation)   

1. บริษัทมีการส ารวจตรวจสอบลูกคา้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อหาวิธีใหม่ในการปรบัปรุงความพงึพอใจของลกูคา้ 

       

2. บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์
ของลูกค้าที่ ประสบความส าเร็จและไม่ประสบ
ความส าเรจ็ในทกุหนา้ที่ทางธุรกิจ 

       

3. บริษัทมีการวัดความพึงพอใจของลูกคา้อย่างเป็น
ระบบ 

       

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation)   

4. บริษัทมีการส ารวจตรวจสอบคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง
เพื่อหาวิธีใหม่ในการปรบัปรุง 

       

5. ฝ่ายขายมีการแบ่งปันข้อมูลภายในธุรกิจ เป็น
ประจ าเก่ียวกบักลยทุธข์องคู่แข่ง 

       

6. บริษัทตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการด าเนินการ
แข่งขนัที่คกุคาม 

       

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional Coordination)   

7. บริษัทมีการสื่อสารข้ามหน่วยงานเก่ียวกับข้อมูล
ลูกคา้ ความส าเร็จดา้นการตลาดและความลม้เหลว
ทางการตลาด 

       

8. บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการติดตามและส่งเสริม
ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้า ง ส ร ร ค์ ที่ แ ข็ ง แ ก ร่ ง แ ล ะ
ความสามารถในการด าเนินงาน 

       

9. บริษัทใชม้าตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มความสมดุล
ในการด าเนินงาน การประสานงานระหว่างการตลาด 
การวางแผนการผลิต ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปและการจัด
ตารางการขนสง่ 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยนวัตกรรม 
ค าชีแ้จง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  
นวัตกรรม (Innovation) 

ค าถาม เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ  →  เห็นดว้ยมากที่สดุ 

1 2 3 4 5 6 7 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ ์(Products Innovation)   

1. บริษัทใชว้สัดุหรือวัตถุดิบที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม
หรือไม่ก่อมลพิษ / เป็นพิษ  

       

2. บริษัทปรบัปรุงและออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นมิตร
กบัสิ่งแวดลอ้ม 
(เช่น ลดการใชก้ระดาษ วสัดพุลาสติกที่ใชน้อ้ยลง ใช้
วสัดทุี่ย่อยสลายได)้ 

       

3. บริษัทเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 
หรือการรีไซเคิล 

       

นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process  Innovation)   

4. บริษัทปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใชท้รพัยากร
นอ้ยลง (เช่น น า้ ไฟฟ้า) 

       

5. บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ สามารถรีไซเคิล /
น ามาใชใ้หม่ได ้

       

6. กระบวนการผลิตใชเ้ทคโนโลยีสะอาดหรือทดแทน
เพื่อให้การประหยัดพลังงาน (เช่น พลังงานน ้าและ
ของเสีย แสงอาทิตย)์ 

       

นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation)   

7. บริษัทมีการแนะน าความคิดใหม่ๆ /ผลิตภัณฑ์/
บรกิารออกสูต่ลาด 

       

8. บรษิัทมีการก าหนดต าแหนง่ทางการตลาดใหม่        

9. บรษิัทมีช่องทางการใหบ้รกิาร/สื่อสารที่หลากหลาย
ช่องทาง 
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ส่วนที ่5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
ค าชีแ้จง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) 

ค าถาม เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ  →  เห็นดว้ยมากที่สดุ 

1 2 3 4 5 6 7 
มุมมองทางด้านการเงนิ (Financial Perspective)   

1. การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากจากลกูคา้รายใหม่        

2. การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากจากลกูคา้เดิม        

3. การลดลงของตน้ทนุต่อหน่วย        

มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)   

4. ลกูคา้พงึพอใจในสินคา้หรือบรกิาร        

5. การจดัการขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้        

6. การเพิ่มขึน้ของลกูคา้รายใหม่        

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process)   

7. บริษัทมีการพฒันาพนกังาน เช่น การฝึกอบรมหรือ
สอนงานใหแ้กพ่นกังาน 

       

8. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชนต่์อการพฒันาธุรกิจ 

       

9. บริษัทมีจัดท าแผนการปฏิบัติงานเหมาะสมเป็น
ประจ าทกุปี และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้รงิ 

       

 
ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

ขอขอบคณุส าหรบัการใหข้อ้มลู 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามงานวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามงานวิจัย 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามงานวิจัย 

 
 

1. รศ.ดร.ปราโมทย์  เงียบประเสริฐ  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์;  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

2. รศ.ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์   อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าค ุณทหาร
ลาดกระบัง. 

3. ดร.โสภาค  โยธิน    อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ   ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน  



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามงานวิจัย IOC 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง การศึกษาแบบจ าลองความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของตัวแปรทีม่ีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 
ค าชีแ้จง ไดพ้ิจารณาค่าความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ยจากคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านใสล่งในช่องทางขวามือ (IOC) 
พรอ้มทัง้พิจารณาน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุง 
ตารางแสดง รายการขอ้ค าถามที่มีการวดัโดยแบ่งตามระดบัความเป็นจรงิ 5 ระดบั ส าหรบัตวัแปรท่ีศกึษา 

 
 

รายการพิจารณา 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 
 

IOC 

ท่า
นท
ี่ 1 

ท่า
นท
ี่ 2 

ท่า
นท
ี่ 3 

1. คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
1.1 ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy orientation) 
1. ท่านคิดว่าความส าเร็จของธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของ
ท่าน 

1 1 1 1 

2. ท่านคิดว่าความส าเรจ็ของธุรกิจอยู่ที่ความสามารถไม่ใช่เพราะดวง 1 1 1 1 
3. ท่านสามารถบริหารจัดการชีวิตกับธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้ด้วย
ความสามารถของตนเอง 

1 1 1 1 

1.2 ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness orientation) 
1. บริษัทสรา้งสรรคน์วัตกรรมซึ่งยู่บนพืน้ฐานของผลการวิจัยที่ไดร้บัการ
ยอมรบั 

1 1 1 1 

2. บริษัทให้ความส าคัญกับความคิดสรา้งสรรคเ์ก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
บรกิารใหม่ 

1 1 1 1 

3. การสรา้งสรรคน์วตักรรมไดร้บัการสนบัสนนุในบรษิัท 
 
 
 
 

1 1 1 1 
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รายการพิจารณา คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ท่า
นท
ี่ 1 
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ท่า
นท
ี่ 3 

1.3 ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) 
1. โดยทั่ วไปผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งส าหรับ
โครงการท่ีมีความเส่ียงต ่า/ ที่มีความเส่ียงสงู  

1 1 1 1 

2. ผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิัทเปิดโอกาสใหม้ีการท างานในสภาพแวดลอ้ม
ที่ เ ป็นธรรมชาติ  กว้างขวางและหลากหลายซึ่งจ าเป็นเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

1 1 0 0.67 

3. เมื่อเผชิญกับสถานการณท์ี่ตอ้งตดัสินใจเก่ียวกับความไม่แน่นอน ท่าน
ใชค้วามกลา้หาญและหาความน่าจะเป็นในการใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสที่มี
ศกัยภาพ 

1 1 1 1 

2. การมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) 
2.1 การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) 
1. บริษัทมีการส ารวจตรวจสอบลูกคา้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีใหม่ในการ
ปรบัปรุงความพึงพอใจของลกูคา้ 

1 1 1 1 

2. บริษัทมีการส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ของลูกค้าที่ประสบ
ความส าเรจ็และไม่ประสบความส าเรจ็ในทกุหนา้ที่ทางธุรกิจ 

0 1 1 0.67 

3. บรษิัทมีการวดัความพึงพอใจของลกูคา้อย่างเป็นระบบ 1 1 1 1 
2.2 การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน (Competitor Orientation) 
1. บริษัทมีการส ารวจตรวจสอบคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีใหม่ในการ
ปรบัปรุง 

1 1 1 1 

2. ฝ่ายขายมีการแบ่งปันขอ้มลูภายในธุรกิจเป็นประจ าเก่ียวกับกลยุทธข์อง
คู่แข่ง 

1 1 1 1 

3. บรษิัทตอบสนองอย่างรวดเรว็ต่อการด าเนินการแข่งขนัท่ีคกุคาม 1 1 1 1 
2.3 การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-functional Coordination) 
1. บริษัทมีการส่ือสารขา้มหน่วยงานเก่ียวกบัขอ้มลูลกูคา้ ความส าเรจ็ดา้น
การตลาดและความลม้เหลวทางการตลาด 

1 1 1 1 

2 บริษัทมีวตัถุประสงคใ์นการติดตามและส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์
ที่แข็งแกรง่และความสามารถในการด าเนินงาน 

1 1 1 1 



193 
 

3. บริษัทใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มความสมดุลในการด าเนินงาน 
การประสานงานระหว่างการตลาด การวางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์
ส าเรจ็รูปและการจดัตารางการขนส่ง 

1 1 1 1 
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3. นวัตกรรม (Innovation) 
3.1 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ ์(Products Innovation) 
1. บริษัทใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ก่อมลพิษ / 
เป็นพิษ  

1 1 1 1 

2. บรษิัทปรบัปรุงและออกแบบบรรจภุณัฑเ์ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ลด

การใชก้ระดาษ วสัดพุลาสติกที่ใชน้อ้ยลง ใชว้สัดทุี่ย่อยสลายได)้ 

1 1 1 1 

3. บรษิัทเรียกคืนผลิตภณัฑท์ี่หมดอายกุารใชง้าน หรือการรีไซเคิล 1 1 1 1 

3.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) 

1. บรษิัทปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใชท้รพัยากรนอ้ยลง (เช่น น า้ ไฟฟ้า) 0 1 1 0.67 

2. บรษิัทมีกระบวนการผลิตที่สามารถรีไซเคิล/น ามาใชใ้หม่ได ้ 1 1 1 1 

3. กระบวนการผลิตใชเ้ทคโนโลยีสะอาดหรือทดแทนเพื่อใหก้ารประหยดั
พลงังาน (เช่น พลงังานน า้และของเสีย แสงอาทิตย)์ 
 
  

1 1 1 1 

นวัตกรรมด้านการตลาด (Market  Innovation)     

1. บริษัทมีการแนะนําความคิดใหมๆ /ผลิตภัณฑ์/บริการออกสู่ตลาด 1 1 1 1 

2. บรษิัทมีการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดใหม่ 1 1 1 1 

3. บริษัทมีช่องทางการให้บริการ/สื่อสารที่หลากหลายช่องทาง 
 
 
 

1 1 1 1 
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4. ผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) 

4.1 มุมมองทางด้านการเงนิ (Financial Perspective) 

1. การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากจากลกูคา้รายใหม่ 1 1 1 1 

2. การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากจากลกูคา้เดิม 1 1 0 0.67 

3. การลดลงของตน้ทนุต่อหน่วย 1 1 1 1 

4.2 มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 

1. ลกูคา้พึงพอใจในสินคา้หรือบรกิาร 1 1 1 1 

2. การจดัการขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ 1 1 1 1 

3. การเพิ่มขึน้ของลกูคา้รายใหม่ 1 0 1 0.67 

4.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 

1. บริษัทมีการพัฒนาพนักงาน เช่น การฝึกอบรมหรือสอนงานให้แก่
พนกังาน 

1 1 1 1 

2. บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชนต์่อการพฒันาธุรกิจ 

1 1 0 0.67 

3. บรษิัทมีจดัท าแผนการปฏิบตัิงานเหมาะสมเป็นประจ าทกุปี และสามารถ
น าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

1 1 1 1 

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาสรุปไดด้งันี ้ค่า IOC ตัง้แต่ 0.6 – 1.0 น าไปใชไ้ด ้/นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.4 
ปรบัปรุง /เท่ากบั 0 หรือมีค่าเป็นลบ ตดัทิง้  

ผู้สรุปผลการประเมิน  
                                                                                                                  จงดี พฤกษารกัษ์ 
                                                                                               

     ผู้ตรวจทาน  

   จงดี พฤกษารกัษ์ 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
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ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

มลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2561 มีมลูค่าเท่ากบั 16,318,033 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จากปีก่อนหนา้ 866,078 ลา้นบาท ขยายตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.1 ขยายตวัเร่งขึน้เมื่อเทียบกบัอตัราการขยายตัว
รอ้ยละ 4.0 ในปีก่อนหนา้ ปัจจยัสนบัสนุนหลกัมาจากการขยายตวั ของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว 
รวมทัง้ภาคการเกษตรที่ขยายตัวไดต่้อเนื่องจากปีก่อน โดยมูลค่า GDP ในปี 2561 เป็นมูลค่า GDP ในภาค
เกษตร คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.1 ของมลูค่า GDP รวม หรือมีมลูค่า 1,324,140 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 5.1 
ต่อเนื่องจากการขยายตัว รอ้ยละ 3.9 ในปีที่แลว้ ส าหรบั GDP นอกภาคเกษตรมีมูลค่าเท่ากับ 14,993,893 
ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 91.9 ของมลูค่า GDP รวม ขยายตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.0 ชะลอตวัลงเล็กนอ้ยเมื่อ
เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 4.1 ในปีก่อนหนา้  

ในขณะที่ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในปี 2561 มีมูลค่า 7,013,971 ลา้น

บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43.0 ต่อ GDP รวมทัง้ประเทศ เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีสดัส่วนรอ้ยละ 42.4 โดยมี

อตัราการขยายตวัรอ้ยละ 5.0 เร่งขึน้จากปีก่อนที่ขยายตวัรอ้ยละ 4.8 และเมื่อพิจารณามลูค่า GDP ตามขนาด

วิสาหกิจ พบว่า วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) มีมลูค่า GDP เท่ากบั 5,010,991 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 30.7 และ

วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) มีมลูค่า GDP เท่ากบั 2,002,980 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.3 มีอตัราการขยายตวั

จากปีก่อนหน้าเท่ากับรอ้ยละ 5.4 และ 3.9 ตามล าดับ ปัจจัยส าคัญที่ท าให ้GDP SME ยังคงขยายตัวไดสู้ง 

ยังคงมาจากการขยายตัวของอุปสงคภ์ายในประเทศ ไดแ้ก่ การบริโภคของภาครฐัและภาคเอกชนขยายตัว 

รายไดใ้นภาคเกษตร รวมทัง้รายรบัจากนกัท่องเที่ยวต่างชาติ สง่ผลใหภ้าคการคา้และ ภาคการบรกิารเติบโตได้

ในอตัราที่สงู 

โครงสรา้ง GDP ของภาคนอกเกษตรยงัคงมีวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นตวัขบัเคลื่อนที่มีความส าคญั โดยมี

สดัส่วนมลูค่า GDP คิดเป็นรอ้ยละ 43.1 ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสดัส่วนรอ้ยละ 43.0 โดย

ตัง้แต่ปี 2557 เป็นตน้มา พบว่าสดัส่วน GDP ของ SME ปรบัตวัเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจนมีสดัส่วนใกลเ้คียงกบั GDP 

ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงถึงบทบาทในระบบเศรษฐกิจของ SME ที่มากขึน้เรื่อย ๆ โดยมีปัจจยัสนบัสนุน

จากการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยที่สูงของทั้งภาคการค้าและภาคการบริการ ซึ่งมาจากการขยายตัวของการ

บรโิภคครวัเรือน และภาคเอกชน และที่ส  าคญัคือภาคการท่องเที่ยวท่ีเติบโตต่อเนื่องหลายปี 

นอกจากนีว้ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม มีความคล่องตัวใน

การปรบัสภาพใหเ้ขา้กับสถานการณท์ั่วไปของประเทศอีกทั้งยังเป็นวิสาหกิจที่ใชเ้งินทุนในจ านวนที่ต  ่ากว่า



198 
 

วิสาหกิจขนาดใหญ่ และยงัช่วยรองรบัแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมดฤดกูาลเพาะปลกู รวมถึงเป็นแหลง่

ที่สามารถรองรบัแรงงานที่เขา้มาใหม่เป็นการป้องกันการอพยพของแรงงานเขา้มาหางานท าในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ซึ่งช่วยกระจายการกระจุกตัวของโรงงานกิจการวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่

ภูมิภาค ก่อใหเ้กิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทัง้ในส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่างยั่งยืน

ต่อไป โดยประเภทของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแบ่งไดคื้อ 

1. ธุรกิจการผลิต เป็นการที่ธุรกิจขนาดย่อมใชภู้มิปัญญาแปรสภาพวัตถุดิบ ชิน้ส่วน อะไหล่ และ

ปัจจยัน าเขา้ต่างๆ จนกลายเป็นสินคา้ส าเรจ็รูปเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อไป ลกัษณะการประกอบการของธุรกิจการ

ผลิตที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตขนมโมจิ โรงงานท าทเุรียนกวน โรงงานทอ

ผา้พืน้เมือง เป็นตน้ 

2. ธุรกิจการจ าหน่ายหรือธุรกิจการคา้ เป็นการที่ธุรกิจขนาดย่อมท าหนา้ที่ของคนกลางที่อยู่ในช่อง

จ าหน่ายทัง้การคา้ส่งและการคา้ปลีก เช่น รา้นขายของช า รา้นขายหนงัสือ รา้นขายเครื่องใชใ้นครวัเรือน รา้น

ขายเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

3. ธุรกิจใหบ้ริการ เป็นการที่ธุรกิจขนาดย่อมตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้ดว้ยสิ่งที่ไม่มีตัวตน

ทางกายภาพ ธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นธุรกิจใหบ้ริการอยู่มากมายหลายชนิด เพราะเป็นธุรกิจที่ใชเ้งินลงทนุไม่มาก 

แต่ตอ้งอาศัยแรงงานและฝีมือของบุคลากร เช่น รา้นซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟ้า รา้นตัดเสือ้ผา้ รา้นตัดผม รา้นซกัรีด 

เป็นตน้ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไดท้ าการส ารวจมาตรการและการ

ปรบัตัวของสถานการณส์ภาพแวดลอ้มต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในทุกภูมิภาคโดยยอดขายของ

กิจการในปีพ.ศ 2563 เดือนมีนาคม พบว่ากิจการจ านวนรอ้ยละ 87.2 ลดลงจากช่วงเด่ียวกนัของปีที่ผ่านมาซึ่ง

ธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบมากที่สดุคือ ธุรกิจรา้นอาหารและรา้นคา้ปลีก ทัง้นีจ้ากการวิเคราะหโ์ครงสรา้งของ GDP 

ของประเทศไทยและ GDP ของ SMEs ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานัน้โครงสรา้งการผลิต การเคลื่อนยา้ย การผนัผวน

ของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปท าใหบ้ทบาทของภาคอุตสาหกรรมลดลง โดยเฉพาะภาคการคา้และการ

บริการซึ่ง SMEs มีบทบาทมากทัง้ในดา้น GDP จ านวนกิจการ และการจา้งงานมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่ม

สงูขึน้และเป็นส่วนส าคญัที่ท าใหเ้ศรษฐกิจไทยเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามลูค่า GDP ของธุรกิจ SMEs 

ในปีพ.ศ. 2561 มีมลูค่าคิดเป็น 43.0% ของ GDP ประเทศไทย ทัง้นีส้ดัส่วนของ GDP SMEs รวมใน 3 อนัดับ
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แรกนัน้ไดแ้ก่ อบัดบัหน่ึงคือภาคการบริการคิดเป็น 44.0% อนัดบัสองคือภาคการคา้คิดเป็น 31.4% และอนัดบั

สามคือภาคการผลิตคิดเป็นมลูค่า 22.6% ทัง้นีก้ารเติบโตของ SMEs ในประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานัน้มี

ปัจจยัที่สนบัสนนุอนัไดแ้ก่ 

1) การขยายตวัอย่างต่อเนื่องของภาคการคา้และภาคบรกิาร 

2) การขยายตวัของการบรโิภคในครวัเรือนและภาคเอกชนต่างๆ 

3) การเติบโตของ E-commerce 

4) การเจรญิเติบโตของการท่องเที่ยว 

5) นโยบายและมาตรการสง่เสรมิต่างๆของภาครฐั 

 

ภาพที ่ผ.2 แนวโนม้สดัสว่นของ SME และอตัราการขยายตวัของGDP ปีพ.ศ. 2552-2561 

ที่มา: ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2562ก) 

เมื่อพิจารณาดา้นอัตราการขยายตัวของ GDP SME ยังคงพิจารณาไดว้่ามีการขยายตัวในทิศทาง

เดียวที่มีแนวโนม้การเติบโตไดส้งูกว่าภาพรวมของประเทศ ดงัแสดงในภาพที่ 2.2 เนื่องจากบทบาทของ SME 

สว่นใหญ่จะอยู่ในภาคบรกิารและภาคการคา้ที่มีการขยายตวัไดส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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จากการวิเคราหข์อ้มูลขา้งตน้ กลุ่มธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยที่มีการเติบโตที่โดดเด่นที่อยู่ภายใตแ้ผนยุทธ์

ศาสตรปั์จจุบนัทัง้ในดา้นของอัตราก าไรและรายไดธุ้รกิจรวมทัง้เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทส าคญัต่อการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศมีดว้ยกนัทัง้หมด 11 กลุม่ดงันี ้

1. กลุม่ธุรกิจก่อสรา้ง 

2. กลุม่ธุรกิจชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์

3. กลุม่ธุรกิจยานยนตแ์ละชิน้สว่น 

4. กลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

5. การบรกิารดา้นการศกึษา 

6. กลุม่ธุรกิจดา้นพลงังาน 

7. ภาคเกษตรกรรม 

8. การขนสง่และโลจิสติกส ์

9. กลุม่ธุรกิจท่องเที่ยว 

10. การบรกิารดา้นสขุภาพ 

11. กลุม่ธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์

สภานภาพของธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลกัของประเทศ ในกลุ่มจังหวดักรุงเทพฯ และปริมณฑลจดัเป็นเป็นศนูย์

บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมตลอดทัง้การติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอดจนพัฒนาเป็น

ศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจและการคา้ การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตถู้กจัดล าดับใหเ้ป็นมหา

นครที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทางการเงินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ส่งผลใหก้รุงเทพฯและปริมณฑลมีบทบาทหรือสดัส่วนในการผลิตถึงรอ้ยละ 51 ของ

ผลผลิตรวมของประเทศและในอนาคตจะเป็นศนูยก์ลาง การส่งเสริมเศรษฐกิจการคา้ของประเทศใหส้ามารถ
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เปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ ทั้งนี ้กรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถแบ่งเขตได้ดังนี ้ (ส านักปลัด

กรุงเทพมหานคร, 2551) 

กรุงเทพมหานคร 

 1. เขตชัน้ใน ประกอบดว้ย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สมัพันธวงศ ์ปทุมวัน 

บางรกั ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดสุิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี หว้ยขวาง คลองเตย จตจุกัร ธนบรุี คลอง

สาน บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ ดินแดง วฒันา 

2. เขตชัน้กลาง ประกอบดว้ย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ ลาดพรา้ว บึง

กุ่ม บางพลัด ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎรบ์ูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค วังทองหลาง คันนายาว 

สะพานสงู สายไหม 

3. เขตชั้นนอก ประกอบดว้ย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบัง ตลิ่งชัน 

หนองแขม บางขนุเทียน หลกัสี่ คลองสามวา บางบอน ทวีวฒันา 

เขตปรมิณฑล   

1. จงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนครชยั

ศรี อ าเภอดอนตมู อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน อ าเภอพทุธมณฑล   

2. จังหวัดนนทบุรี ประกอบดว้ย 6 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางใหญ่ 

อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอไทรนอ้ย อ าเภอปากเกรด็ 

3. จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบรุี 

อ าเภอหนองเสือ อ าเภอลาดหลมุแกว้ อ าเภอล าลกูกา อ าเภอสามโคก 

4. จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบดว้ย 6 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ อ าเภอบางบ่อ อ าเภอ

บางพลี อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมทุรเจดีย ์อ าเภอบางเสาธง 

5. จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดว้ย 3 อ าเภอคือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอ

บา้นแพว้ 
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ภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นผลิตภณัฑภ์าค (GRP) พบว่าในปี 2561 ขยายตวั

รอ้ยละ 5.0 เทียบกบัที่ขยายตวัรอ้ยละ 4.6 ในปี 2560 ขยายตวัทัง้การผลิตภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร โดย

การผลิตภาคนอกเกษตรซึ่งมีสดัสว่นถึงรอ้ยละ 99.4 ของผลิตภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ขยายตวัรอ้ยละ 5.0 เทียบกบัที่ขยายตวัรอ้ยละ 4.7 ในปีก่อนหนา้ ในขณะที่การผลิตภาคเกษตรขยายตวัรอ้ย

ละ 3.4 เรง่ขึน้จากที่ลดลงรอ้ยละ 9.6 ในปีก่อนหนา้ 

 


